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JárdAProgrAM

A Xviii. kErülEti önkormányzat több 
éve kiemelt beruházásként foglalkozik 
a járdafelújítással. az elmúlt évben 20 
kilométernyi járdát építettek vagy javítottak 
ki Pestszentlőrinc-Pestszentimrén. a 
képviselő-testület az idei költségvetésben a 
tavalyival megegyező támogatást szavazott 
meg a programra, így a 20 kilométer 2018-
ban is teljesíthető lesz.

soKsZínŰ EUrÓPát

A sPortos kErülEt koncepciójának 
megfelelően az önkormányzat szívügye a 
sportlétesítmények felújítása, korszerűsí-
tése. ennek jegyében újabb lépést tett a 
képviselő-testület a Thököly úti sportcent-
rum megújulásáért. a január 18-i rendkívüli 
ülésen arról is döntöttek a képviselők, hogy 
az önkormányzat csatlakozik a sokszínű 
európát célzó összefogáshoz.

hAvAs BEvEtés

NEM Járt FENNAkADássAl a kerületi közle-
kedésben a havazás. akárcsak tavaly, idén 
is január második hetében érkezett meg az 
első hó a fővárosba. a mindössze néhány 
centiméteres hóréteg pár nap alatt eltűnt, 
így nem okozott gondot a XvIII. kerületben 
sem, de a tél kedvelőinek, legfőképp a gye-
rekeknek hozott egy kis örömöt a hómentes 
téli iskolai szünet után.

A KUltÚrA ünnEPE

NéPtáNccAl, népzenével, szimfonikus ope-
rával és kiállítással ünnepelték a kerületiek 
a magyar kultúra Napját. valószínű, hogy 
kölcsey Ferenc, amikor Szatmárcsekén 
az 1823. január 22-i dátumot kanyarította 
frissen elkészült hymnus című verse végé-
re, nem gondolt arra, hogy a műve milyen 
hatást ér el, hogy erkel Ferenc zenéjével a 
nemzet himnuszává válik. 

A nívÓdíJ titKA

A sZAkMA koMoly ElisMErését, Buda-
pest Építészeti Nívódíját vehette át Sajtos 
gábor építész és csapata a pestszentlőrinci 
kossuth tér átalakításáért és az itt létesített 
pavilonépületért. a sikeres szakember már 
nyolc éve „él együtt” a lőrinci városközpont-
tal, és természetesen örül, hogy társaival 
olyat alkotott, amit az itt élők azonnal 
megszerettek.
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ZEnés
évnyitó
Komoly hagyománya 
van a kerületben az új-
évi koncertnek, hiszen 
idén már 16. alkalom-
mal rendezték meg az 
elmúlt esztendőkhöz 
hasonlóan a sportkas-
télyban a különleges 
élményt nyújtó progra-
mot.

Filmzenei és populáris 
zenei átiratok, valamint 
jól ismert komolyzenei 
művek dallamai csendül-
tek fel a dohnányi ernő 
zeneiskola hagyományos 
évköszöntőjén január 
5-én. 
a koncertet megelőzően 
kucsák lászló ország-
gyűlési képviselő és 
ughy attila polgármester 
köszöntötte a jelenlevőket, 
s kívánt mindenkinek si-
kerekben gazdag, boldog 
új évet.
a program első felében a 
zeneiskola Ifjúsági Fúvós-
zenekara kalauzolta el a 
közönséget a filmzene és 
a popzenei feldolgozások 
világába. a szünet után 
az Ifjúsági Szimfonikus 
zenekar a Budapesti 
vonósok kamarazenekar-
ral kiegészülve operett-, 
opera- és balettzenei 
kirándulásra invitálta a 
nagyérdeműt. a zenekar 
egy tangó erejéig kísérte 
draskóczy zoltán gitár-
művészt, a nívós táncbe-
tét a Botafogo táncosait 
dicsérte.
a továbbiakban fel-
csendültek a carmen 
legismertebb motívumai, 
elhangzott giuditta belé-
pője lehár Ferenc utolsó 
színpadi művéből és 
csajkovszkij diótörő szvit-
jének virágkeringője is.  a 
koncertet idősebb johann 
Strauss radetzky-indulója 
zárta.

Bővebben a 8. oldalon
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– Április elején országgyűlési választáso-
kat tartanak Magyarországon. Hogyan 
értékeli a háta mögött hagyott mintegy 
nyolc évet? 
– Mozgalmas időszak volt, annyi biztos. 
2010-ben egy jelentős adóssággal küsz-
ködő városrészt örököltünk a szocialista 
elődeinktől. 

információknak nem szabad bedőlni. 
Csak reménykedni tudok abban, hogy 
áprilisig mindenki számára világossá 
válik, ki az, aki valóban a kerület fejlő-
désében érdekelt, és kik azok, akiknek 
kizárólag a „hatalom” visszaszerzése a 
cél.
– 2010 óta számos intézmény korszerű-
södött Pestszentlőrinc-Pestszentimrén. 
Idén milyen jelentős beruházásokra szá-
míthatnak a kerület lakói?
– Tavaly közel egymilliárd forintos tá-
mogatást sikerült elnyerni három ke-
rületi oktatási intézmény – a Gulner 
Gyula Általános Iskola, a Brassó Utcai 
Általános Iskola és a Kastélydombi Ál-
talános Iskola – befogadóképességének 
növelésére. A rendszerváltás óta eltelt 
időszak legnagyobb intézményfejlesztési 
projektje ez a kerületben, amely a tervek 
szerint még az idén megvalósul. 

PESTSZENTLŐRINC 
ÉS PESTSZENTIMRE EGYRE 
VONZÓBB CÉLPONTJA 
A KÖLTÖZŐKNEK, SOK 
FIATAL CSALÁD VÁLASZTJA 
LAKÓHELYÉÜL  
A VÁROSNAK EZT A RÉSZÉT,  
AMI FOKOZOTTAN  
INDOKOLTTÁ TESZI 
A GYERMEKINTÉZMÉNYEK  
KAPACITÁSÁNAK  
BŐVÍTÉSÉT. 

– Az oktatás mellett az egészségügyben 
is komoly változásokra lehet számíta-
ni: a Nemes utca 22. szám alatt mintegy  
350 millió forintból új gyermekorvosi 
rendelő épül, februárban pedig meg-
kezdődik a Béke téri orvosi rendelő  
felújítása is. 

                        Folytatás a 3. oldalon

� AZ ELMÚLT ÉVEKBEN 
CSAKNEM 300  
FEJLESZTÉS VALÓSULT 

MEG PESTSZENTLŐRINCEN 
ÉS PESTSZENTIMRÉN.  
INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSEK, 
ÉPÜLETFELÚJÍTÁSOK,  
AZ EGÉSZSÉGÜGYI  
ELLÁTÁS KORSZERŰSÍTÉSE, 
A KÖZBIZTONSÁG JAVÍTÁSA 
– HOGY CSAK PÁRAT  
EMLÍTSÜNK A KERÜLETET 
ÉRINTŐ POZITÍV  
VÁLTOZÁSOKBÓL.  
KUCSÁK LÁSZLÓVAL,   
A XVIII. KERÜLET  
ORSZÁGGYŰLÉSI  
KÉPVISELŐJÉVEL ÉVADNYITÓ 
INTERJÚ KERETÉBEN  
BESZÉLGETTÜNK  
A KERÜLET MÚLTJÁRÓL,  
JELENÉRŐL ÉS JÖVŐJÉRŐL. 

VÁROSKÉP

A KORMÁNNYAL  
ÖSSZEHANGOLT MUNKÁNAK 
KÖSZÖNHETŐEN AZONBAN 
SIKERÜLT MEGSZABADULNI 
ETTŐL A HATALMAS 
TEHERTŐL, SIKERÜLT 
STABIL GAZDASÁGI 
HELYZETET TEREMTENI  
A KERÜLETBEN. 

Az állami és uniós támogatással végbe-
menő fejlesztések jelentős mértékben 
javítottak a helyiek életkörülményein, 
és nemcsak a magánszemélyek, hanem a 
vállalkozások számára is vonzóvá tették 
a XVIII. kerületet. Szomorú tény ugyan-
akkor, hogy akik annak idején elsőként 
hagyták el a süllyedő hajót, most a part-
ról kiabálnak kígyót-békát. A választá-
si kampány során álhíreket zúdítanak 
majd a kerületi polgárokra. Ezeknek az 
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XXXXXXXXX

XXXXXX:  
XXXXFejlődés, közösség, jövő

KUCSÁK LÁSZLÓ:
FOLYTATÓDNAK  
A FEJLESZTÉSEK  
PESTSZENTLŐRINCEN  
ÉS PESTSZENTIMRÉN!

AZ ELMÚLT ÉVEKBEN KÖZEL 
300 FEJLESZTÉS VALÓSULT 
MEG A XVIII. KERÜLETBEN.
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xxxx

             Folytatás a 3. oldalon
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2 Önkormányzat Egyre kevesebb a rossz burkolat a kerületben

Puskás AttilA    

A 2015 óta zajló járdafelújítási 
program több okból is szük-
séges. Egyrészt a járdák kop-
nak, romlanak az időjárás és 
a használat miatt, de a folya-
matos karbantartással el lehet 
érni, hogy mindig biztonsá-
gosak legyenek. Másrészt a 
kerületben is megvalósított 
nagyszabású fővárosi csa-
tornázási projekt után helyre 
kellett, illetve kell állítani az 
érintett szakaszokat. 

TarTva 
az üTemeT
Az idei tervvel kapcsolatban 
Lévai István Zoltán alpolgár-
mester elmondta: örömteli, 
hogy sikerült biztosítani újabb 
20 kilométer járda felújításának, 
illetve építésének a forrását.

– Ez azt jelenti, hogy tar-
tani tudjuk a felújítás ütemét. 
A munkák a tervek szerint 
és az időjárás függvényében 
a tavalyinál kissé hamarabb, 
már februárban elkezdődnek. 
Ahogy eddig, a továbbiakban 
is figyelembe vesszük a la-
kosság kéréseit. A Városgazda 
Zrt. munkatársai folyamatosan 
vizsgálják a balesetveszélyes 
szakaszokat, és azok javítása 

elsőbbséget élvez. A körzetes 
képviselők által javasolt sza-
kaszok is beépülnek a felújítá-
si, építési tervbe – tette hozzá 
az alpolgármester.

A kerületben olyan utcák is 
akadnak, amelyek csak most, 
a program részeként kapnak 
szilárd útburkolatot és vele 
járdát. A legtöbb járdaépítés-
re, illetve -javításra a kertvá-
rosi részeken van szükség.

SegíT a lakók 
Türelme
A keskenyebb utcákban az is 
megoldást jelent – és erre tö-
rekszik is az önkormányzat –, 
hogy legalább az egyik olda-
lon legyen jó minőségű járda.

– Mindent megteszünk a 
járdaprogram sikeréért, és 
nagyon köszönjük a lakosság 

múlt évi türelmét és megérté-
sét, amit a munkálatok során 
tanúsítottak. Egy építkezés 
bizony zajjal, porral és közle-
kedési kényelmetlenséggel jár, 
de mindezen nehézségek el-
lenére számos pozitív vissza-
jelzést kaptunk. A lakosság 
türelme nagyban hozzájárul 
ahhoz, hogy a munka időben 
elvégezhető legyen – fogalma-
zott Lévai István Zoltán, hoz-
zátéve, hogy az önkormányzat 
idén is arra törekszik, hogy a 
járdaépítés a lehető legkeve-
sebb kellemetlenséggel járjon, 
és előre köszönte a megértést, 
amivel a munkákhoz viszo-
nyulnak az érintett utcák la-
kói.

A XVIII. kerület járda-
szakaszainak hossza 430 ki-
lométer, és a program kezde-
tekor ezen kívül 50 kilométer 
megépítésére volt igény. Az 
önkormányzat szándéka sze-
rint az összesen mintegy 2 
milliárd forintba kerülő öt-
éves program végén a kerület 
minden részében kényelme-
sebb és biztonságosabb lesz a 
gyalogos közlekedés. A 2015-
től 2019-ig tartó időszakra 
kitűzött cél az, hogy sehol 
ne legyen a kerületben az át-
lagosnál rosszabb minőségű 
útszakasz.

� a XvIII. kerületi önkormányzat több éve 
kiemelt beruházásként foglalkozik a járda-
felújítással. az elmúlt évben 20 kilométernyi 

járdát építettek vagy javítottak ki Pestszentlőrinc-
Pestszentimrén. a képviselő-testület az idei költ-
ségvetésben a tavalyival megegyező támogatást 
szavazott meg a programra, így a 20 kilométer 
2018-ban is teljesíthető lesz.
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FolyTaTóDik a 
járDaProgram
A biztonságos gyalogos közlekedés a fejlesztések célja

Képviselői fogadóórák

Ughy AttilA

polgármester
Fidesz–KDNP, polgarmester@bp18.hu 
Előzetes egyeztetés alapján:
06-1-296-1320 vagy 06-1-296-1330

dr. lévAi istván Zoltán

általános polgármester-helyettes, 
alpolgármester
Fidesz–KDNP, levai.istvan@bp18.hu
Előzetes egyeztetés alapján:
296-1313

dÖMÖtÖr istván

alpolgármester
Fidesz–KDNP, domotor.istvan@bp18.hu
Alpolgármesteri fogadóóra: előzetes 
egyeztetés alapján (296-1315) minden 
hónap 2. keddjén 14–16 óra között 
a Polgármesteri Hivatalban.
Képviselői fogadóóra: minden hónap 
1. szerdáján 17–17.45 között a Vajk-
sziget iskolában.

gAlgÓCZy Zoltán

alpolgármester
Fidesz–KDNP, galgoczy.zoltan@
bp18.hu Alpolgármesteri fogadóóra: 
előzetes egyeztetés alapján (296-
1318) minden hónap 2. hétfőjén 
13.30–17 óra között a Polgármesteri 
Hivatalban.
Képviselői fogadóóra: minden hónap 
1. hétfőjén 17–17.45 között a Lurkó-
liget (Dráva utcai) óvodában, 18–19 
óra között a Brassó utcai iskolában.

sZArvAs AttilA sándor

alpolgármester
Fidesz–KDNP
Előzetes egyeztetés alapján:
296-1350

BAUEr FErEnC

Fidesz–kDNP, 06-30-460-3855
bauerferi@t-online.hu
Előzetes telefonos egyeztetés alapján. 

CsABAFi rÓBErt

Fidesz–kDNP 
Minden hónap 1. csütörtökjén 18–20 
óra között a Kastélydombi iskolában.

dáMsA JÓZsEF lAJos

Fidesz–kDNP
jozsef.damsa@gmail.com
Minden hónap utolsó szerdáján 18–19 
óra között a Kandó téri iskolában.

FEhér gáBor

MsZP, 06-20-745-9077
Minden kedden 16–18 óra között 
a Darus utcai iskolában, minden 
pénteken 16–18 óra között a Gloriett 
sportiskolában. További napokon 
előzetes egyeztetés alapján.

FErEnCZ istván

Demokratikus koalíció
06-20-934-7444
Minden hónap második keddjén 
15–18 óra között a Demokratikus 
Koalíció képviselői irodájában
(Üllői út 493.)

hAvAsi Zoltán

Fidesz–kDNP, 06-20-336-2008
Minden hónap utolsó péntekén
16–18 óra között a Kondor Béla 
Közösségi Házban. 
E-mail: havasizoltan@fidesz.hu

KAssAi dániEl

lMP, 06-30-407-4561
kassai.daniel.reka@gmail.com
Hétfőtől csütörtökig 10:00-tól 14:00-ig
a képviselői irodában (Üllői út 483.). 

Kádár tiBor

Fidesz–kDNP
kadar.tibor@fidesz.hu
Minden hónap első péntekjén
17–18.30 között a Vörösmarty 
iskolában, minden hónap 2. péntekjén 
17–18.30 között a Piros iskolában.

KŐrÖs PétEr

MsZP, 06-30-892-4899
havannakepviselo@gmail.com
Minden hónap utolsó szombatján 
10–12 óra között a Kondor Béla 
Közösségi Házban.

KŐsZEgi János

Fidesz–kDNP, 06-30-989-4259
janoskoszegi@t-online.hu 
Előzetes egyeztetés alapján.

MAKAi tiBor

Jobbik, 06-70-409-7180
makai.tibor@jobbik.hu
Minden hónap első péntekjén
17–19 óra között a Jobbik-irodában 
(Üllői út 489.). 

MérŐ PétEr FErEnC

Együtt 06-20-227-2414
mero.peter@egyutt2014.hu
Előzetes telefonos egyeztetés alapján.

PEtrovAi lásZlÓ

Párbeszéd Magyarországért
06-30-933-5025 petrovai.laszlo@
parbeszedmagyarorszagert.hu
Előzetes egyeztetés alapján.

soMody lásZlÓ

Párbeszéd Magyarországért
06-20-999-5096
somody.laszlo@gmail.com
Előzetes egyeztetés alapján.

torMA BEátA 

Fidesz-kDNP 06-20-223-8919 
Előzetes egyeztetés alapján.

tÓth KálMán

Fidesz–kDNP 06-20-974-2378
Előzetes egyeztetés alapján.

AZ igényEK AlAKítJáK A JárdAProgrAMot
a járdafelújítás menetrendjét az önkormányzat a vá-
rosgazda XvIII. kerület Nonprofit zrt. szakembereivel 
közösen határozza meg. a járdaprogram egy részét 
a városgazda ügyfélszolgálatra érkezett lakossági 
bejelentések alapján összeállított lista adja, a többit az 
önkormányzati képviselőkhöz eljuttatott igények alapján 
egyeztetik. 

A kerület  
országgyűlési képviselője

KUCsáK lásZlÓ

laszlo.kucsak@gmail.com
1182 Budapest, Üllői út 517.
Telefon: +36 1 291 2807
Fogadóóra előre egyeztetett 
időpontban a fenti elérhetőségek 
valamelyikén.

Segítünk
Közérdekű

információk
és címek

iNgyENEs
Jogi tANácsADás

a Polgármesteri Hivatal 
ügyfélszolgálatán.

Jelentkezés 
és időpontkérés 
a 296-1440-es 

telefonszámon.
 ...............................................................................

PEstsZENtlőriNc-
PEstsZENtiMrE 

PolgárMEstEri HivAtAl
Üllői út 400.
Tel.: 296-1300

közigazgatási  
és Hatósági iroda:

dr. Hunyadkürti Szilvia
aljegyző, irodavezető

Városház u. 16.
Tel.: 296-1400
H.: 13.30–18, 

Sz.: 8–16, P.: 8–12
 ...............................................................................

Xviii. kErülEti 
korMáNyHivAtAl
1181 Városház u. 16. 

Tel.: 896-4319
Hivatalvezető: 

Hodruszky Csaba
Ügyfélfogadási idő:
H.: 13.30-18, Sz.: 8-12

és 13-16, P.: 8-12
 ...............................................................................

korMáNyAblAk 
Üllői út 445. 

Tel.: 896-4098
Nyitvatartás:

Hétfő: 7-17 óráig
Kedd: 8-18 óráig

Szerda: 8-20 óráig
Csütörtök: 8-18 óráig

Péntek: 8-15 óráig
 Soron kívüli ügyintézéshez 

időpontfoglalásra a 
www.magyarorszag.hu 
internetes oldalon van 

lehetőség.
 ...............................................................................

PEstsZENtiMrEi
ügyFélsZolgálAti csoPort 

Nemes u. 14. (Imre-ház)
 ...............................................................................

köZJEgyZők
Üllői út 423. I. em.

Tel.: 296-0809
Bartók L. u. 5. III. 6.

Tel.: 297-4110
Üllői út 365. I/1
Tel.: 290-0809

 ...............................................................................

ZsEbők ZoltáN  
sZAkrENDElő
Thököly út 3.
Tel.: 297-1210

PiNtér kálMáN  
sZAkrENDElő
Nemes u. 18

www.18euszolg.hu
Tel.: 297-1210

 ...............................................................................

rENDőrkAPitáNyság
Üllői út 438.  

Tel.: 292-9212
 ...............................................................................

tűZoltó-PArANcsNokság
Üllői út 235.
Tel.: 459-2319

 ...............................................................................

köZbiZtoNsági cENtruM
Kondor Béla. sétány 1.

Tel.: 294-1011
 ...............................................................................

iMrE-HáZ
1188 Nemes utca 16.

Pestszentimrei referensi iroda 
Tel.: 294-1685

Pestszentimrei 
Városrészi 

Önkormányzat 
(www.bp18.hu)

lévai istván Zoltán alpolgármester és kádár tibor önkormányzati képviselő januárban egyeztetett a lakatostelepen       
a szükséges felújításokról 
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DINAMIKUSAN NŐNEK
A REÁLBÉREK MAGYARORSZÁGON
Varga Mihály véleménye szerint a 10 százalék fölötti reálbér-emelkedés azt 
jelenti, hogy tavaly átlagosan több mint egyhavi bérrel többet vittek haza 
a munkából élő emberek Magyarországon. A nemzetgazdasági miniszter 
elmondta: a kormány célja az, hogy a családok minél több pénzből gaz-
dálkodhassanak, az anyagi helyzetük javuljon, a megtakarításaik pedig fo-
lyamatosan növekedjenek. Ez tovább élénkítheti a hazai fogyasztást is, ami 
a gazdaság növekedésére is kedvező hatással lehet. Varga Mihály rámuta-
tott, hogy a 2018. január elsejétől 8 százalékkal emelkedő minimálbér és  
12 százalékkal növekvő garantált bérminimum – a munkáltatói adók érdemi 
csökkenésével párosulva – elősegíti a magyar bérek régiós felzárkóztatását. 
A miniszter azt is elmondta, hogy az idei átlagos bérnövekedési kilátások is 
nagyon kedvezők, a kormány 9 százalék körüli emelkedéssel számol.

1700 MILLIÁRDDAL
TÖBB JUT A CSALÁDOKNAK
2018-ban, vagyis a családok évében 1700 milliárd forinttal 
több támogatás jut a családoknak, mint a Fidesz–KDNP 
kormányzásának kezdetén, 2010-ben. Több pénzt fordí-
tanak a többi között a gyermekek ingyenes étkeztetésére 
és tankönyvellátására is. A 2010-es 30 milliárd forinttal 
szemben 79 milliárd forint használható fel az ingyenes 
étkeztetésre. Már nemcsak a nyári, hanem az őszi, a téli 
és a tavaszi szünetben is igénybe vehető ez a juttatás, és 
összességében kétszer annyi gyerek jut ingyen meleg étel-
hez, mint nyolc éve. Amennyiben a Fidesz-KDNP folytat-
hatja a kormányzást 2018-ban, továbbra is megmaradnak, 
illetve bővülnek a szóban forgó juttatások, miközben az 
ellenzék elvenné azokat.

2018-BAN IS MEGŐRZI A  
KORMÁNY A REZSICSÖKKENTÉS 
EREDMÉNYEIT
A rezsicsökkentés az idei évben is védelmet ad a magyar családok-
nak, amelyek a több körben bevezetett intézkedéseknek köszön- 
hetően már közel 1200 milliárd forintot takarítottak meg az ener-
gia- és közműszámlákon. Az energiaárak nyolcadik éve nem  
nőnek, vagyis 2018-ban sem fognak. A 2017. novemberi adatok 
szerint a hazai lakossági fogyasztók a földgázhoz Európában a har-
madik legalacsonyabb, az áramhoz pedig a hatodik legkedvezőbb 
átlagáron juthatnak hozzá. A 2013-ban megkezdett rezsicsökken-
tések hatására a magyar családok évente átlagosan 170 ezer forintot 
takarítottak meg. A kormány a továbbiakban is az elért eredmé-
nyek megvédésére törekszik.

– A városrehabilitáció is folytatódik?
– A társadalmi szegregáció meg-
szüntetését és az esélyegyenlőség 
feltételeinek javítását kiemelt fel-
adatomnak tekintem. 

A VEKOP, A VERSENY-
KÉPES KÖZÉP- 
MAGYARORSZÁG 
OPERATÍV PROGRAM 
KERETÉBEN TAVALY 
MINTEGY 1,5 MILLI-
ÁRD FORINT TÁMO-
GATÁST NYERTÜNK 
EL, S EZT AZ ÖSSZE-
GET A FÁY UTCA  
ÉS KÖRNYÉKE RE-
HABILITÁCIÓJÁRA 
FORDÍTHATJUK. 

A pénz egy részét úgynevezett 
szo� tevékenységekre, vagyis tár-
sadalmi felzárkóztatásra, másik 
részét lakóépületek felújítására 
szánjuk. A projekt előkészítési 
munkálatai már folynak. 
– Az adventi időszakban adomány-
gyűjtést kezdeményezett a helyi 
gyermek- és lakásotthonokban élő 
�atalok számára. Milyen ered-
ménnyel zárult az akció? 
– Szerencsére nagyon sokan csatla-

(További információ a www.kormany.hu honlapon.)

2017-BEN MINTEGY 
80 MILLIÓ FORINT  
TÁMOGATÁST KAP-
TUNK A KORMÁNY-
ZATTÓL ARRA  
A CÉLRA, HOGY 
TOVÁBB JAVÍTSUK A 
KERÜLETI LAKOSSÁG 
SZUBJEKTÍV BIZ-
TONSÁGÉRZETÉT. AZ 
ÖSSZEGBŐL TÖBBEK 
KÖZÖTT A MÁR MEG-
LÉVŐ TÉRFIGYELŐ 
KAMERARENDSZERT 
KÍVÁNJUK KORSZE-
RŰSÍTENI MÉG EBBEN 
AZ ÉVBEN, VALAMINT 
BŐVÍTENI. 

Ebből az összegből bővítik az  
osztály alapterületét, belső át-
alakítással növelik a betegellátást 
szolgáló helyiségek számát, meg-
újítják és komfortosabbá teszik a 
beteg- és hozzátartozói várót, és 
klimatizálnak egyes helyisége-
ket. A felújítás miatt kérjük a ke-
rületiek türelmét és megértését. 
– Mi a helyzet a kerület közbiz-
tonságával? 
– Rendőrségi beszámolók alap-
ján ezen a területen is tapasz-
talható előrelépés. Önmagáért 
beszél az, hogy például a Havan-
na-lakótelep bűnügyi statisztiká-
ja ma már nem rosszabb a többi 
fővárosi lakótelepénél. 

„

„

„

„

SZEBB, JOBB, ÉLHETŐBB

Folytatás az 1. oldalról

– 2017-ben a főváros történeté-
nek legnagyobb kórházfejlesztési 
programja indult el. A XVIII. ke-
rületet hogyan érinti ez a projekt? 
– Az Egészséges Budapest Prog-
ram keretében több év alatt 
mintegy 30 milliárd forintból 
megújul a főváros déli részét 
ellátó Jahn Ferenc Kórház. Ez 
a fejlesztés a kórház vonzás-
körzetéhez tartozó Pestszent-
lőrinc-Pestszentimre lakosainak 
magasabb színvonalú egészség-
ügyi ellátását is jelenti. 

AZ OKTATÁSI  
ÉS AZ EGÉSZSÉGÜGYI  
FEJLESZTÉSEK  
IS FOLYTATÓDNAK. 
NEMRÉGIBEN 
ELKEZDŐDÖTT 
A KÓRHÁZ 
SÜRGŐSSÉGI 
BETEGELLÁTÓ 
OSZTÁLYÁNAK 
KORSZERŰSÍTÉSE, 
AMELYRE 
A KORMÁNY TOVÁBBI 
125 MILLIÓ FORINTOS 
TÁMOGATÁST 
HAGYOTT JÓVÁ. 

Kucsák László: „Folytatjuk az elkezdett munkát” 

koztak a felhíváshoz, amit ezúton is 
szeretnék megköszönni. Örömmel 
töltött el, hogy nemcsak magánsze-
mélyek, hanem helyi közösségek 
és kerületi telephellyel rendelkező 
cégek is a kezdeményezés mellé 
álltak. A széles körű összefogásnak 
köszönhetően sok-sok ajándéktár-
gyat sikerült összegyűjteni, amit 
az ünnepek előtt el is juttattunk a 
gyerekekhez. Számukra egyébként 
az új év is tartogat meglepetést, 
idén ugyanis felújítják azokat az 
épületeket, amelyekben a minden-
napjaikat töltik.
– Mit tart 2018 legfontosabb cél-
kitűzésének? 
– Folytatjuk az elkezdett mun-
kát, továbbra is a kerületem 
fejlesztése a cél, növelni az itt 
lakók komfortérzetét. Sok időt 
és energiát fektetünk majd abba, 
hogy a kerület infrastruktúrája 
és a lakosság életkörülményei 
tovább javuljanak. Jó úton já-
runk, de állnak még előttünk fel-
adatok, amelyekből szeretnénk 
minél többet kipipálni ebben az 
esztendőben. Remélem, hogy a 
kerület lakói is támogatnak majd 
abban, hogy e célokat meg tud-
juk valósítani.

SIKERÜLT STABIL 
GAZDASÁGI 
HELYZETET TEREMTENI 
A KERÜLETBEN.

SZERENCSÉRE NAGYON 
SOKAN CSATLAKOZTAK 
A FELHÍVÁSHOZ, AMIT 
EZÚTON IS SZERETNÉK 
MEGKÖSZÖNNI.

A további fejlesztések is a kerület infrastruktúrájának 
és a lakosság életkörülményeinek javulását szolgálják
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jutalom 
a rendőröknek
A polgármesteri hivatal auláját bátran 
nevezhettük a kerület legbiztonságosabb 
helyének december 19-én. A Xviii. kerü-
leti rendőrkapitányság vezetőjének ja-
vaslatára itt jutalmazta a Közalapítvány 
a Xviii. kerület Közbiztonságáért kurató-
riuma a kiemelkedő munkát végző mun-
katársakat.

– Ebből a lendületből, a felelősségteljes munká-
jukból ne engedjenek – kezdte rövid köszöntőjét 
Lévai István Zoltán alpolgármester, a kuratóri-
um alelnöke. – kerületünk jó közbiztonságának 
záloga az önök kezében is van. Ehhez a munká-
jukhoz kívánok erőt és kitartást a 2018-as esz-
tendőre is. 

a jutalmakat az alpolgármester és Minyóczki 
Árpád kapitányságvezető adta át. 

alapítványi dicséretben és pénzjutalomban 
részesült Király Edina rendőr törzsőrmester, 
Bíró Zoltán törzszászlós, Pardi Sándor főtörzs-
őrmester, Fábián Mónika főtörzsőrmester, Sza-
bó Bettina hadnagy, Borbélyné Lólé Julianna őr-
nagy, Major Judit százados, Szűcs Laura Eszter 
őrmester, Heincz Géza főtörzszászlós, Szkircsák 
Mihály Ferenc főtörzszászlós, valamint Lászlóné 
Sipőcz Ildikó és Sosovicska Brigitta közalkalma-
zott. 

minyóczki árpád a pohárköszöntőjében 
megemlékezett az állomány többi munkatársá-
nak évközi sikereiről is, kiemelve két bűnügyi 
főtechnikust.

– abban a reményben húzzuk továbbra is 
az igát, hogy kerületünk lakosainak biztonság-
érzete és mindennapi biztonsága napról napra 
növekszik – tette hozzá.  

Ê g. A.

olvAsÓi lEvél

Tisztelt Polgármester Úr! 
Tisztelt Önkormányzat!

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani a nyug-
díjasok nyelvtanfolyamon való részvételére adott 
lehetőségért.
Mi, középső nagycsoportosok, nagy lelkesedéssel, 
de némi szorongással kezdtük a futamot. A végé-
re már izgalmassá vált az egész.
Spitzer tanárnő igazi profi előadásai még na-
gyobb kedvet váltottak ki bennünk.
Már a piacon való találkozáskor tudjuk egymást 
németül köszönteni. Sőt! Bécsben járva bocsána-
tot tudunk kérni a sógoroktól, ha esetleg a lábuk-
ra lépünk.
Sajnos egyszer minden véget ér. Új évi kívánság-
ként annyit kérnénk, hogy ha van rá lehetőség, 
akkor folytatódjon a futam 2018-ban.

Köszönettel:
Herczeg Rezső

TiszTelT HeRczeg Rezső!
Örömmel tájékoztatjuk, hogy a Nyugdíjas aka-
démia előadásai, tanfolyamai természetesen 
folytatódnak, a programokról a lap 14. oldalán 
olvashat.

Üdvözlettel:
sütő-Nagy zsolt

szerkesztő

óvodai 
felhívás!
a Pestszentimrei Zöld liget óvoda óvo-
dapedagógust keres 2018. év elejétől 
határozatlan időre. az önéletrajzokat 
a zoldliget@zoldligetovoda18.hu címre 
várják.

a gPS 
is tévedhet
érzékelik a gilice tér környékén élők, 
hogy az átmenő forgalom egyre sűrűbb 
egyes utcákon. lehet, hogy a probléma 
oka egyszerűen a gPs, amely a rövidebb 
utat keresi?

Észrevették és jelezték is a képviselőjüknek a 
Sólyom utca és a Varjú utca lakói, hogy a házuk 
előtt megnőtt az autóforgalom. Tóth Kálmán 
önkormányzati képviselő igyekezett tájékozód-
ni az ügyben, és meglepő eredményre jutott.

– azt egyszerű megfigyeléssel is észrevenni, 
hogy elsősorban kisteherautók, mikrobuszok 
közlekednek erre napközben – mondta a Város-
képnek. – a vizsgálatainkból az derült ki, hogy 
a környező kerületekből elsősorban a nullás és 
az autópálya felé haladók választják ezt az utat, 
s azért a Sólyom és a Varjú utcát, mert a gPS 
azt jelöli meg legrövidebb útvonalként.

Tóth kálmán szerint az idő kerekét nem le-
het visszaforgatni, tudomásul kell venni, hogy 
a várost egyre növekvő autóforgalom terheli. Ez 
azonban nem jelenti azt, hogy nem lehet enyhí-
teni a gondokon.

– Tárgyalunk a megoldásról, és több lehető-
ség is van. az egyik az, hogy kitetetünk az érin-
tett utcákhoz egy „átmenő forgalom tilos” táb-
lát – magyarázta. – Ezt feltehetően sokan nem 
fogják figyelembe venni, viszont a frissülő gPS 
emiatt már nem ezt az útvonalat jelöli majd leg-
rövidebbként. Emellett egy forgalomcsillapító 
küszöböt is el lehet helyezni a lakók védelmé-
ben. megoldást jelenthet a fokozott rendőri je-
lenlét is, amely „leszoktatja” az autósokat arról, 
hogy itt vágjanak át. Tehát van megoldás, csak 
egyeztetés kérdése.

Ê -kgy-

kérésre megy 
a kéményseprő
Az országgyűlés döntése nyomán január 
elsejével megváltoztak a kéményseprés 
szabályai. A törvénymódosítás értelmé-
ben az egylakásos épületek tulajdonosai 
az általuk használt tüzelő-fűtőberendezés 
fajtájától függően évente vagy kétévente 
a nekik megfelelő időpontban továbbra 
is ingyenesen, de maguk igényelhetik a 
kéményseprőipari ellenőrzést.

a változás lényege tehát az, hogy az egylaká-
sos ingatlanban – jellemzően családi házban 
– élők ebben az évben már nem kapnak a ké-
ményellenőrzés időpontját megajánló értesí-
tést a kéményseprőipari szervtől, illetve egyes 
településeken az önkormányzati közszolgál-
tatótól. a kéményseprő az ingatlantulajdonos 
kezdeményezésére megy házhoz, és végzi el a 
sormunkában előírt feladatokat. az ingatlan-
használó tehát szabadon egyeztetheti a területi 
szolgáltatóval a kéményellenőrzés időpontját, 
nem függ annak munkavégzési menetrendjétől. 
a lakossági szektorban továbbra is kizárólag a 
kéményseprőipari szerv vagy a szerződéses köz-
szolgáltató végezhet kéményellenőrzést, -tisz-
títást, -vizsgálatot, így a sormunkában meg-
határozott feladatokat is, amelyek továbbra is 
ingyenesek. 

Egylakásos épület nem kizárólag családi 
ház lehet – minden olyan lakóingatlan annak 
minősül, amelyet nem társasházként vagy la-
kásszövetkezetként jegyeztek be. a több lakást 
magában foglaló többemeletes lakóház is ide so-
rolandó, amennyiben nem alakult társasházzá.

a lakossági körön kívüli, azaz gazdálkodó 
szervezethez tartozó ingatlanok – egyéni vagy 
társas vállalkozások székhelyeként, telephelye-
ként vagy fióktelephelyként bejegyzett ingat-
lanok – füstelvezetőinek ellenőrzését továbbra 
is az adott megyében, illetve ellátási területen 
nyilvántartásba vett kéményseprőipari egyé-
ni vállalkozóktól vagy szolgáltató cégektől kell 
megrendelni. a szakemberek a vizsgálatot díjfi-
zetés ellenében végzik.

a társasházak és a lakásszövetkezeti ingatla-
nok tekintetében nincs változás: a kéménysep-
rők továbbra is tervezett sormunka keretében, a 
megajánlott időben érkeznek és vizsgálják meg 
az épülethez tartozó égéstermék-elvezetőket.

A sorMUnKA 
A sormunka a kéményseprőipari 
szerv, illetve szolgáltató által meg-
rendelés nélkül, tűzbiztonsági okból 
ingatlanról ingatlanra járva – „sor-
ban” – végzett ellenőrző tevékeny-
ség, amely kiterjed a kémény(ek)-
nek, a tartalék kéménynek, a 
bekötő- és összekötőelemeknek, 
valamint ezek tartozékainak az át-
vizsgálására, szükség szerinti tisztí-
tására, műszaki felülvizsgálatára.

a sportos kerület koncepciójának megfelelően 
az önkormányzat szívügye a sportlétesítmények 
felújítása, korszerűsítése. Ez párhuzamosan va-
lósul meg több helyen: a Vilmos Endre Sport-
centrumban, a Bókay-kertben, az óvodákban, 
ahol multifunkciós pályák épülnek és a Thököly 
úti Deák Ferenc „Bamba” Sportcentrumban. Ez 
utóbbi komplexumban most – a magyar kézi-
labda Szövetség pályázatának köszönhetően – a 
megromlott állapotú Sport- és ifjúsági Szálló fel-
újítása következhet. a testület úgy döntött, hogy 
az önkormányzat részt vesz a pályázaton. 

Európai polgári kezdeményezésként indult 
útjára 2013-ban a minority SafePack – Egymil-
lió aláírás az európai sokszínűségért mozgalom, 
amelynek célja az, hogy a nemzeti, nyelvi és etni-
kai kisebbségvédelem az európai uniós jog része 
legyen. Ughy Attila előterjesztésére a képviselő-
testület úgy határozott, hogy csatlakozik ehhez 
az összefogáshoz, és ezzel egy időben kihelyezik a 
polgármesteri hivatal épületére a székely zászlót. 
a polgármester így fogalmazott az előterjesztésé-

ben: „az egymás iránti szolidaritás az unióban 
is alapérték, a zászló kihelyezése pedig a hatá-
ron túli magyarokkal érzett közösség kifejezése. 
azért is fontos szimbólum ez, mert a közelmúlt-
ban többször is méltatlan támadás érte a székely 
autonómiatörekvést, csakúgy, mint magát a zász-
lót.”

az illegális bevándorlás szintén téma volt a 
rendkívüli testületi ülésen. a képviselő-testület 
már korábban döntött arról, hogy az önkormány-
zat csatlakozik a kormány azon törekvéséhez, 
amelynek célja a kvóta szerinti kötelező betelepí-
tés megakadályozása. az Európai Parlament ta-
valy novemberben hozott határozatot arról, hogy 
egyes szervezetek vegyenek részt a bevándorlás 
szervezésében és a bevándorlók elosztásában. 
Tóth Kálmán (Fidesz-kDNP) előterjesztése alap-
ján hosszas vitát követően úgy döntött a testület, 
hogy nem tartja kívánatosnak ilyen szervezet 
működését a XViii. kerület közigazgatási hatá-
rain belül.

Ê kerékgyártó györgy

a Chameleon zenekar most már egészen biz-
tosan megérdemel egy nyilvános gratulációt 
a helytállásáért. akármilyen legyen is az idő, 
lelkesen és a tőlük megszokott profizmussal 
szórakoztatják a közönséget minden decem-
ber 30-án az Együtt Pestszentimréért Egye-
sület (EPE) által szervezett előszilveszteri 
utcabálon a Sportkastély előtt. igaz, 2017 vé-
gén kevésbé tette őket próbára a hideg vagy a 
szél…

– most nincs olyan idő, mint amikor azt 
szoktam mondani, hogy aki nem táncol, az 
biztosan odafagy az aszfalthoz – mondta 
megnyitó szavaiban Újvári Miklósné, az egye-
sület elnöke. mindenesetre mozgásra biztatta 

a bálozókat. – a hangulat már most remek, 
ezért azt mondom, este tizenegyig mindenki 
a táncosabbik lábát vegye elő.

az imreieket nem is kellett sokat noszo-
gatni. Érdekes módon 2016 végén a megnyitó 
után inkább a középgeneráció és az idősebbek 
kezdtek táncolni, a tavalyi kezdésre viszont 
elsősorban családok érkeztek sok-sok gye-
rekkel, akik már a hangolás pillanataiban is 
örömmel mozogtak a színpad előtt. Nem sok-
kal ezután – ahogyan fotónk is bizonyítja – 
már a nagyobbak is lelkesen bekapcsolódtak. 
az EPE nyolcadik alkalommal szervezte meg 
az előszilveszteri bált. 

Ê k. gy.

megújul a sportcentrum
Újabb lépést tett a képviselő-testület azért, hogy a thököly úti sportcentrum egészében 
megújulhasson. Emellett a január 18-i rendkívüli ülésen arról is döntöttek a képviselők, 
hogy az önkormányzat csatlakozik a sokszínű Európát célzó összefogáshoz, és ennek 
jegyében kihelyezik a városházára a székely zászlót.

ismét vidám utcabál volt
nyolcadik alkalommal ünnepelték a pestszentimreiek közösen szilveszter előestéjét a 
sportkastély előtt.
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�akárcsak tavaly, 
idén is január 
második hetében 

érkezett meg az első hó 
a fővárosba. a néhány 
centiméteres hóréteg 
pár nap alatt eltűnt, így 
nem okozott gondot a 
XvIII. kerületben sem, 
de a tél kedvelőinek, 
legfőképp a gyere-
keknek hozott egy kis 
örömöt a hómentes téli 
iskolai szünet után.

Puskás AttilA    

Pestszentlőrinc-Pestszentimrén 250 ki-
lométernyi úthálózat karbantartásáról 
– így télen a havas, jeges útfelületek szó-
rásáról és takarításáról – gondoskodik 
a Városgazda XViii. kerület Nonprofit 
Zrt. a cég munkatársai folyamatosan 
figyelik az időjárás-előrejelzéseket, és 
szükség esetén a lehető leggyorsabban 
intézkednek. a hóeltakarítás és a jég-
mentesítés során elsőbbségben részesí-
tik az intézményeket, a forgalmasabb 
utakat és csomópontokat.

Éjjel-NaPPal 
SzórhaTNak
Tavaly többek között két új útszóró fel-
építménnyel gyarapodott a Városgazda 
gépparkja, és ezeknek a havas, jeges 
időszak beálltával nagy hasznát veszik 
a kerületi lakosok. az első bevetésen a 
néhány centiméteres hó nem okozott 
gondot, de amint azt Varsányi Balázs, 
a városüzemeltető cég mélyépítési 
osztályának vezetője elmondta, ha az 
időjárás úgy diktálja, a két szóró éjjel-
nappal járni fogja a kerület útjait, hogy 
mindenhol a lehető legbiztonságosabb 
felületeket biztosítsák.

– Egy megadott lista alapján gondos-
kodunk az utak járhatóságáról, így első 
körben a főbb útvonalakat szórjuk, utá-
na következnek az alsóbb rendű kerüle-
ti utak és utcák. Elégedettek vagyunk az 
új sószóró felépítményekkel, a két gép 
egy nap alatt összesen 150 kilométernyi 
utat tud megfelelően kezelni. a tartá-
lyukban négy tonna szóróanyag fér el, 
amit a Fővárosi közterület-fenntartótól 
kapunk. a kerületi járdák szórásához 
viszont már a Városgazda vásárolja a 
szóróanyagot. a hó- és jégmentesítés-

hez száz százalékban környezetbarát 
Útkáli Progresst használunk. a járdák 
karbantartása a különböző szóró- és 
tolóadapterekkel könnyen felszerelhe-
tő kis traktorjainkkal történik – tette 
hozzá Varsányi Balázs.

Nagy hó IS jöheT
mivel az első hóesés hétköznap volt, 
csak kevesen tudták kihasználni a lehe-
tőséget egy kis szánkózásra, hógolyó-
zásra. De a tél még tart, így remélhető-
leg érkezik még olyan mennyiségű hó, 
hogy gyerekek lepik el a szánkódom-
bokat, és hóemberekkel népesítik be a 
játszótereket, udvarokat. 

Egy ilyen nagyobb havazást is fel-
készülten vár a Városgazda. a társaság 
gépparkja akár egy gyorsan lezúduló 
30–40 centis hóréteg gyors eltakarí-
tására is alkalmas. a kerületi hó- és 
jégmentesítés évek óta a – novembertől 
a hóolvadásig tartó időszakot felöle-
lő – téli felkészülési terv szerint folyik, 
amely részletesen felsorolja az önkor-
mányzat kezelésében lévő aszfalt- és 
földutakat, kiemelt járdaszakaszokat és 
közterületeket. 

Bevetésen  
az új útszórók
Mindenki örült a havazásoknak
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FigyElJünK  
A PortánKrA!

a meredek és forgalmas 
útszakaszokon, valamint az 

intézmények járdáin a hó 
eltakarítása a városgazda 

zrt. feladata, a saját 
portája előtt azonban 

minden ingatlantulajdonos 
köteles eltakarítani a havat, 

csúszásmentessé tenni a járdát. 
járdán és zöldterületen csak 

a növényekre veszélytelen 
környezetbarát szóróanyag 

alkalmazható. 
a havazással, a téli 

időjárás miatt megváltozott 
útviszonyokkal kapcsolatos 
bejelentéseket továbbra is 
a városgazda zrt. központi 

ügyfélszolgálatán lehet 
megtenni!

Baross u. 7.,
Telefon:

297-0799,
+36-30-549-6922

e-mail:
ugyfelszolgalat@varosgazda18.hu

BUDaPEST FŐVároS
XViii. kErÜlET

PESTSZENTlŐriNC-
PESTSZENTimrEi 

PolgármESTEri HiVaTal

KözleméNy
a 2018. évi országgyűlési képviselők 

általános választása időpontjának 
kitűzéséről

áder jános köztársasági elnök az 
alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés e) 
pontjában biztosított jogával élve – 
figyelemmel az alaptörvény 2. cikk 

(3) bekezdésében foglaltakra – a 2018. 
évi országgyűlési képviselők általános 

választását

2018. április 8. 
napjára tűzte ki.

Budapest, 2018. január 11.

Dr. molnár ildikó
oEVi-vezető

s.k.

az első emelt összegeket februárban kapják kéz-
hez az érintettek. a törvény és más jogszabály-
ok folytán nem kell külön kérniük az emelést, 
Budapest Főváros kormányhivatala (BFkH) 
központilag módosítja az ellátások összegét.

ÁPolÁSI díj
A vonatkozó jogszabály szerint az ápolási alap-
díj megállapításához a háziorvos által kiállított 
Igazolás és szakvélemény az ápolási díj megál-
lapításához/kötelező felülvizsgálatához elneve-
zésű nyomtatvány szükséges, melyet a BFKH 
XVIII. Kerületi Hivatalának Hatósági Osz-
tályától lehet beszerezni. (Letölthető a www. 
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest 
webhely Tárgymutató menüpontjának „ápolási 
díj” szócikkéből.)

Az ápolási díj a tartósan gondozásra szo-
ruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú 
személy részére biztosított hozzájárulás. Ennek 
összege januártól 32 600 forintra emelkedett.

A fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogya-
tékos személy gondozását, ápolását végző sze-
mélynek járó emelt összegű ápolási díj 48 900 
forintra nőtt. A díj megállapításáról szakértői 
vélemény alapján dönt a kormányhivatal.

a kiemelt ápolási díj összege januártól 
58 680. a jogosultság megállapítása komplex 
szakértői minősítés alapján történik, amelyet az 
igénylő számára a BFkH rehabilitációs Ellátási 
és Szakértői Főosztálya (1035 Budapest, Váradi 
u. 15., tel.: 896-0404) állít ki. kiemelt ápolási 
díjra jogosult az a személy, aki jelentős egész-

ségkárosodásban szenvedő, önellátásra nem – 
vagy csak segítséggel – képes hozzátartozóját 
ápolja. 

IdőSkorúak jÁradÉka
a saját nyugdíjjal nem rendelkező időskorúak 
járadékának havi összege az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének meghatáro-
zott százaléka. Ebben az ellátási formában há-
romféle járulékot emeltek:

a jövedelemmel nem rendelkező, nyug-
díjkorhatárt betöltött személyek ellátása havi 
24 955 forintra, az egyedülálló, nyugdíjkor-
határt betöltött személyeké 29 355 forintra, az 
egyedülálló, 75. életévét betöltött személyek el-
látása 39 630 forintra emelkedett. 

akTív korúak ellÁTÁSa
a hátrányos munkaerő-piaci helyzetű, 18. 
életévet betöltött, a nyugdíjkorhatárt még be 
nem töltő személyek az „aktív korúak”. a tá-
mogatásra jogosultak családi jövedelemha-
tára január 1-jétől 3 százalékkal emelkedett. 
Változatlan maradt az egészségkárosodási és 
gyermekfelügyeleti támogatásként (EgyT) ad-
ható ellátás maximális összege, ami egyedülál-
lók esetében 27 075 forint, a családban élőknél 
pedig 48 795 forint (az egy főre eső jövedelem-
től függően).

hadIgoNdozoTTak
azon hadiárvák, hadigyámoltak és hadigon-
dozottak ellátása, akiknek igénye 1949. január 

1-jét megelőző veszteségen alapul (és részükre 
már megállapítottak ellátást), havi 8810 forintra 
nőtt.

közgyógyellÁTÁS 
a normatív közgyógyellátás esetében a jogosult-
ság alapjául szolgáló jövedelem összegében van 
emelkedés (nem a gyógyszerköltségek megálla-
pításában). az egyedülállók maximum 44 175, 
a családban élők maximum 29 925 forint egy 
főre jutó havi jövedelem mellett jogosultak az 
ellátásra (ezek az összegek az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegéhez köthetők). 

TarTóS ÁPolÁST vÉgzők 
IdőSkorI TÁmogaTÁSa 
Új ellátási forma a tartós ápolást végzők idős-
kori támogatása. Erre az jogosult, aki öregségi 
nyugdíjas, és azt megelőzően legalább 20 éven 
át saját háztartásában ápolta, gondozta gyerme-
két, és részére ápolási (részben emelt vagy ki-
emelt) díjat folyósítottak, amibe beleszámítható 
az az idő (maximum 10 év), amikor súlyosan 
fogyatékos/tartósan beteg gyermekére tekintet-
tel gyermekgondozási segélyben vagy gyermek-
gondozást segítő ellátásban részesült. a tartós 
ápolást végzők időskori támogatásának havi 
összege 50 ezer forint. az ellátást a BFkH Viii. 
kerületi Hivatalának Nyugdíjbiztosítási és 
adategyeztetési Főosztálya állapítja meg. a ké-
relmet be lehet nyújtani a kormányablakokban 
vagy közvetlenül a Viii. kerületi hivatalnál is.

A cikkben említett témákkal kapcsolatban 
bővebb felvilágosítás kérhető a BFKH XVIII. Ke-
rületi Hivatalának Hatósági Osztályán szemé-
lyesen vagy telefonon (896-4335).

KorMányhivAtAl – AZ ÖnÖK sZolgálAtáBAn

EmElkEDETT a SZoCiáliS 
ElláTáSok ÖSSZEgE
A szociális gondoskodásra szorulók több csoportja is magasabb összegű támoga-
tásra vált jogosulttá ez év januárjától. Ehhez nem kell külön igényt benyújtani, a 
fővárosi kormányhivatal központilag módosítja az ellátások összegét.
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Az 2017. október 24-i rendkívüli 
ülésen született határozatok

HaTáRozaToK
p 1. a képviselő-testület 17 igen szava-
zattal egyhangúlag úgy döntött, hogy a 
1184 Dolgozó u. 12. alatt található ren-
delőben lévő, 380096031 kódú területi 
ellátási kötelezettségű házi gyermek-
orvosi praxist 2017. november 1-jétől 
a Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egész-
ségügyi Szolgáltató Nonprofit közhasz-
nú kft. útján működteti, és megbízta a 
kft-t az erre vonatkozó egészségügyi 
alapellátás megszervezésével és mű-
ködtetésével, illetve szükség esetén a 
helyettesítéssel. 
a képviselők továbbá arról határoztak, 
hogy 2017. november 1-jétől a szolgál-
tató ellátási kötelezettségéből kikerül 
a 1182 Üllői út 761. alatti rendelőben 
működő, 380096021 kódú házi gyer-
mekorvosi, valamint a 1182 Vándor 
Sándor u. 1. alatti rendelőben műkö-

dő, 380096508 kódú gyermekfogorvosi 
praxis.
a testület 17 igen szavazattal egyön-
tetűen úgy határozott, hogy az önkor-
mányzat az előterjesztés mellékletét 
képező tartalommal módosítja a kft-
vel 2007. május 17-én kötött közszolgál-
tatási szerződést, egyben felhatalmazta 
a polgármestert a szerződésmódosítás 
aláírására és a szükséges intézkedések-
re, ideértve az önkormányzat képvi-
seletének biztosítását a kft. következő 
taggyűlésén.
p 2. a képviselő-testület zárt ülésen 
hozott tulajdonosi döntést a PlEr ké-
zilabdasport kft-vel kapcsolatban.
p 3. Tájékoztatók, bejelentések
a napirendi pontban nem volt szavazás.

A november 16-i ülésen született ren-
deletek, határozatok

ReNDeleTeK
p 1. a képviselő-testület 17 igen sza-
vazattal egyhangúlag alkotta meg 

23/2017. (Xi.22.) sz. önkormányzati 
rendeletét az egészségügyi alapellátás-
ról és körzeteinek kialakításáról szóló 
59/2005. (Xii.20.) sz. rendelet módosí-
tásáról.
 a testület 17 igen szavazattal egybe-
hangzóan felkérte és felhatalmazta a 
polgármestert az egészségügyi alapel-
látásról és körzeteinek a kialakításá-
ról szóló 59/2005. (Xii.20.) sz. önkor-
mányzati rendelet módosításáról szóló 
23/2017. (Xi.22.) rendelet hatálybalépés-
ét követően a gyermekfogorvosokkal 
megkötött megbízási szerződések 1. sz. 
mellékletének az utcajegyzék feltünte-
tése céljából történő módosítására, a 
szerződésmódosítások aláírására, va-
lamint az egyéb szükséges intézkedé-
sekre. 
p 2. a képviselő-testület 17 igen szava-
zattal egyetértésben elfogadta a 24/2017. 
(Xi.22.) sz. önkormányzati rendeletet 
a Pestszentlőrinc-Pestszentimre város-
rendezési és építési szabályzatáról szóló 
60/2006. (iX.12.) sz. rendelet módosítá-
sáról.

p 3. a testület 11 igen szavazattal és 
6 ellenszavazattal megalkotta 25/2017. 
(Xi.22.) sz. rendeletét a helyi adókról 
szóló 41/2011. (Xii.20.) sz. önkormány-
zati rendelet módosításáról.  
p 4. a képviselő-testület 11 igen sza-
vazattal és 6 ellenszavazattal fogadta el 
a 26/2017. (Xi.16.) sz. önkormányzati 
rendeletét a közterület-használat rend-
jével és engedélyezésével kapcsolatos 
eljárásról szóló 28/2003. (Vii.1.) sz. 
rendelet módosításáról.

HaTáRozaToK
p 5. a testület 17 igen szavazattal 
egyhangúlag úgy döntött, hogy a 
BrFk XViii. kerületi rendőrkapi-
tányságnak az önkormányzat 2018. 
évi költségvetéséről szóló rendele-
tében 2018. január 1-jétől december 
31-ig 22.656.576 forintot, valamint 
az 1. sz. mellékletben szereplő díjtétel 
emeléséhez szükséges összeget bizto-
sítja.
a képviselő-testület 17 igen sza-

vazattal egybehangzóan felkérte a 
polgármestert, hogy a XViii. kerü-
leti rendőrkapitányság 2018. január 
1-jétől december 31-ig tartó időszak-
ra vonatkozó támogatási összegét 
tervezze be az önkormányzat 2018. 
évi költségvetéséről szóló rendeletbe, 
majd annak elfogadása után írja alá a 
Budapesti rendőr-főkapitánysággal a 
támogatási megállapodást.
p 6. a testület 17 igen szavazattal 
egyöntetűen úgy határozott, hogy az 
önkormányzat a Fővárosi Kataszt-
rófavédelmi Igazgatósággal a XIX. 
kerületi helyi Tűzoltóparancsnokság 
javára bruttó egymillió forintos tá-
mogatási szerződést köt, és felkérte a 
polgármestert az adományozási szer-
ződés aláírására.
p 7. a testület 17 igen szavazat-
tal egyetértésben határozott arról, 
hogy az önkormányzat gondosko-
dik jobbágyi-Homolya jenőné illő 
eltemetéséről. a képviselők felkérték 
és felhatalmazták a polgármestert a 
szükséges intézkedésekre.  

(A november 18-ai számban megje-
lent szeptember 12-i ülés határozata-
inak folytatása.) 

HaTáRozaToK
p 19. a testület 18 igen szavazattal egy-
hangúlag úgy határozott, hogy módo-
sítja az önkormányzat és a polgármes-
teri hivatal között 2012. szeptember 
10-én létrejött vagyonhasználati és -ke-
zelési szerződést. 
a képviselők felkérték és felhatalmaz-
ták a polgármestert az előterjesztés 3. 
sz. mellékletét képező szerződésmódo-
sítás véglegesítést követő aláírására.
a képviselő-testület 18 igen szavazattal 
egyöntetűen döntött arról, hogy az ön-
kormányzat vagyonáról, a vagyontár-
gyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlá-
sáról szóló 15/2013. (V.31.) sz. rendelet 
19. § (1) bekezdés d) pontja és a 20. § 
(2) bekezdése alapján az önkormány-
zat vagyonhasználati és üzemeltetési 
szerződést köt a XViii. kerületi gaz-
dasági Ellátó Szolgálattal a Városház u. 
16. alatti hivatali épület általa használt 
helyiségeiről. 
a képviselők felkérték és felhatalmaz-
ták a polgármestert az előterjesztés 4. 
sz. mellékletét képező szerződés végle-
gesítést követő aláírására.
p 20. a testület 13 igen szavazattal és 5 
tartózkodással határozott arról, hogy az 
önkormányzat vagyonáról, a vagyontár-
gyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlá-
sáról szóló 15/2013. (V.31.) sz. rendelet 
30. § (6) bek. c) pontja alapján elfogadja 
az önkormányzat és a Projekt18. kft. 
közötti haszonbérleti szerződés módo-
sítását, amely szerint a szerződés 1. sz. 
melléklete helyébe az előterjesztés 3. 
sz. melléklete kerül, a haszonbérleti díj 
mértéke pedig 2017. október 1-jétől évi 
122.015.200 forintra változik. 
a testület felkérte a polgármestert a 
szerződés módosításához szükséges in-
tézkedésekre, és felhatalmazta őt annak 
aláírására.
p 21. a képviselő-testület 17 igen sza-
vazattal és 1 tartózkodással úgy döntött, 
hogy a lakások bérletéről és elidegení-
téséről szóló 19/2011. (V. 31.) önkor-
mányzati rendelet 19. § (3) bekezdése 
alapján az önkormányzat módosítja a 
Budapesti rendőr-főkapitánysággal és 
a Budapesti rendőrkapitányság XViii. 
kerületi rendőrkapitányságával 2015. 
november 24-én kötött együttműkö-
dési megállapodást. a testület felkér-
te és felhatalmazta a polgármestert az 
előterjesztés 1. sz. mellékletét képező 
együttműködési megállapodás módosí-
tásának véglegesítést követő aláírására.
a testület 17 igen szavazattal és 1 tar-
tózkodással úgy határozott, hogy az 
önkormányzat a lakások bérletéről és 
elidegenítéséről szóló 19/2011. (V.31.) 
önkormányzati rendelet 19. § (3) bekez-
dése alapján módosítja a Fővárosi ka-
tasztrófavédelmi igazgatósággal 2015. 
december 12-én kötött megállapodást. 
a képviselők felkérték és felhatalmaz-
ták a polgármestert az előterjesztés 2. 
sz. mellékletét képező megállapodás 
módosításának véglegesítést követő 
aláírására.
p 22. a képviselő-testület 18 igen sza-

vazattal egyhangúlag hatályon kívül 
helyezte a 97/2017. (iV.28.) sz. határo-
zatát. 
a testület az önkormányzat vagyoná-
ról, a vagyontárgyak feletti tulajdono-
si jogok gyakorlásáról szóló 15/2013. 
(V.31.) sz. önkormányzati rendelet 19. § 
(1) bek. c) pontja és a 20. § (2) bekezdése 
alapján 18 igen szavazattal egyhangú-
lag úgy döntött, hogy az önkormányzat 
2017. október 1-jétől határozatlan idő-
tartamra a lőrinc-kertváros Polgárőr 
Csoport és Önkéntes Tűzoltó Egyesület 
ingyenes használatába adja a kerületi 
közbiztonsággal kapcsolatos feladatai 
ellátására az önkormányzat tulajdo-
nát képező, XViii., Sina Simon sétány 
2. fszt. 134. sz. alatti (hrsz: 150228/67/
a/134) 40 négyzetméter alapterületű 
üzlethelyiséget. a testület felkérte és 
felhatalmazta a polgármestert a mellé-
kelt haszonkölcsön-szerződés aláírásá-
ra és a szükséges intézkedésekre. 
p 23. a képviselő-testület 17 igen sza-
vazattal és 1 tartózkodással úgy hatá-
rozott, hogy a vízközmű-szolgáltatásról 
szóló 2011. évi CCiX. törvény 8. § (1) 
bekezdése és a nemzeti vagyonról szó-
ló 2011. évi CXCVi. törvény 14. § (1) 
bekezdése alapján térítésmentesen Bu-
dapest Főváros Önkormányzatának tu-
lajdonába adja a kerületi önkormányzat 
által megépített Zilah u.i vízvezetéket: 
hrsz: 155421, 26 fm, 1.707.300 forint 
(könyv szerinti bruttó érték). 
a képviselők felkérték és felhatalmaz-
ták a polgármestert a térítésmentes 
vagyonátadással kapcsolatos intézke-
désekre és az előterjesztés 2. sz. mellék-
letét képező megállapodás véglegesítést 
követő aláírására.
p 24. a testület 18 igen szavazattal 
egyhangúlag úgy döntött, hogy a kül-
ső-pesti Tankerületi központ által mű-
ködtetett intézményekben az iskolai 
testnevelés keretében megszervezett 
kötelező úszásoktatás lebonyolításához 

az önkormányzat tulajdonában lévő, a 
Városgazda XViii. kerület Nonprofit 
Zrt. kezelésében álló uszodákban 2017. 
szeptember 1-jétől határozatlan időre 
térítésmentes használatot biztosít.
a képviselő-testület 18 igen szavazat-
tal egyetértésben felkérte a Városgaz-
da Zrt-t, hogy 2017. szeptember 1-jétől 
határozatlan időre kössön együttmű-
ködési megállapodást a külső-pesti 
Tankerületi központtal az iskolai test-
nevelés keretében a kötelező úszások-
tatás lebonyolítása érdekében az alábbi 
iskolákra vonatkozóan: ady, Brassó, 
Bókay, Csontváry, Darus, Eötvös, 
gloriett, gulner, kandó, kapocs, kas-
sa, kastélydombi, kondor, Táncsics, 
Pestszentlőrinci Német Nemzetiségi, 
Vajk-sziget, Vörösmarty, SoFi.
a képviselők felkérték a polgármestert 
a szükséges intézkedésekre. 
p 25. a testület 20 igen szavazattal 
egybehangzóan úgy határozott, hogy az 
önkormányzat együttműködési megál-
lapodást köt a Fogyatékosok országos 
Diák- és Szabadidősport Szövetségével. 
a képviselők felhatalmazták a polgár-
mestert az előterjesztés 1. sz. mellék-
letében szereplő együttműködési meg-
állapodás véglegesítésére és aláírására, 
valamint a szükséges intézkedésekre.  
p 26. a képviselő-testület 18 igen sza-
vazattal egyetértett azzal, hogy az ön-
kormányzat – a pályázati kiírásban 
foglaltaknak megfelelően – csatlakoz-
zon a Bursa Hungarica Felsőoktatá-
si Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 
2018. évi fordulójához. 
a képviselők felhatalmazták a polgár-
mestert a csatlakozási nyilatkozat alá-
írására.
a testület 18 igen szavazattal egybe-
hangzóan döntött arról, hogy a 2018. 
évi költségvetésben 10 millió forintot 
irányoz elő az ösztöndíjpályázat költsé-
geire, egyúttal felkérte a polgármestert, 
hogy tervezze azt be az önkormányzat 

2018. évi költségvetéséről szóló önkor-
mányzati rendeletbe. a képviselő-tes-
tület 18 igen szavazattal egyetértésben 
felkérte a polgármestert, hogy az Em-
beri Erőforrás Támogatáskezelő által 
meghatározott a- és B-típusú pályázati 
kiírást jelentesse meg az önkormányzat 
hirdetőtábláján és a Városképben. 
a testület 18 igen szavazattal egyönte-
tűen felkérte a polgármestert a pályázat 
elbírálásával kapcsolatos feladatok ellá-
tására is.
p 27. a képviselő-testület 18 igen sza-
vazattal egyhangúlag úgy döntött, 
hogy a pszichiátriai és szenvedélybete-
gek nappali ellátásának biztosítása ér-
dekében a Félúton alapítvánnyal kötött 
ellátási szerződést a mellékelt tarta-
lommal módosítja, valamint felkérte és 
felhatalmazta a polgármestert a szerző-
désmódosítás aláírására és a szükséges 
intézkedésekre.  
p 28. a testület 16 igen szavazattal 
egybehangzóan felkérte a polgármes-
tert, hogy a fővárosi fejlesztési tervek és 
a helyi szabályozás figyelembevételével 
vizsgálja meg a gloriett-lakótelepen pi-
henőpark létesítését, figyelemmel a ter-
vezés és a kivitelezés ütemezhetőségére 
és várható költségeire is. a beruházás 
forrásigényének biztosításáról a 2018. 
évi költségvetés tárgyalásakor, a bevé-
telek-kiadások ismeretében határoz a 
testület.
p 29. a képviselő-testület zárt ülésen 
bírálta el az Egyesített Bölcsődék intéz-
ményvezetői (magasabb vezetői) pályá-
zatát. 
p 30. a testület zárt ülésen hozott ha-
tározatot a szociális munka napja al-
kalmából a helyi kitüntetések adomá-
nyozásáról. 
p 31. a képviselő-testület zárt ülésen 
bírálta el a fellebbezéssel megtámadott 
i. fokú szociális segélyhatározatokat.
p 32. a testület zárt ülésen dön-
tött a XViii. kerületi, 156730 hrsz-ú 

(Bélatelepi út–Baross u.–Ferihegyi re-
pülőtér által határolt) ingatlan 5379 
négyzetméter nagyságú területrészének 
hasznosításáról.  

süRgősségi
HaTáRozaToK
p s1. a képviselő-testület 17 igen sza-
vazattal egyhangúlag hatályon kívül 
helyezte a 149/2017. (V.25.) sz. határo-
zatát, és jóváhagyta a Dráva u. 34/B, 
hrsz: 149029/14 ingatlanon a lurkó-li-
get óvoda kapacitásfejlesztéssel járó bő-
vítése, átalakítása c. építési beruházást 
az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti 
beruházási alapokmányban foglaltak-
nak megfelelően bruttó 133 millió fo-
rintos összeggel.  
a képviselők egyúttal felhatalmazták a 
polgármestert, hogy a 2017-ben meg-
kapott 100 millió forintos központi 
költségvetési támogatást és a 2018-ban 
szükséges 33 millió forintos önerőt 
tervezze be az önkormányzat 2018. évi 
költségvetésébe.
a testület 17 igen szavazattal egyetértés-
ben jóváhagyta a Nemes u. 22., 140661 
hrsz. alatti ingatlanon a pestszentimrei 
gyermekorvosi rendelő kialakítása  épí-
tési beruházást az előterjesztés 2. sz. 
melléklete szerinti beruházási alap-
okmányban foglaltaknak megfelelően 
bruttó 350 millió forintos összeggel.
p s2. a képviselő-testület 16 igen 
szavazattal egyöntetűen úgy döntött, 
hogy az önkormányzat az Építésze-
ti örökségvédelmi támogatás 2017 c. 
felhívásra 20 millió forintos támoga-
tási igénnyel benyújtja pályázatát a 
Herrich–kiss-villára (1181 margó Ti-
vadar u. 116–118., hrsz: 150230/13). 
a testület felkérte és felhatalmazta a 
polgármestert, hogy a megvalósításhoz 
szükséges 20 millió forintos önerőt ter-
vezze be a megvalósítás évének költség-
vetésébe, valamint a további szükséges 
intézkedésekre és nyilatkozatokra. 
a testület 16 igen szavazattal egyhan-
gúlag úgy döntött, hogy amennyiben 
az egyeztetések eredményeképpen az 
önkormányzat mint tulajdonos nyújt-
ja be az Építészeti örökségvédelmi tá-
mogatás 2017 pályázat keretében, leg-
feljebb 20 millió forintos támogatási 
igénnyel, a Sztehlo gábor Evangélikus 
óvoda, általános iskola és gimnázium 
(1183 kossuth tér 2–4., hrsz: 155416) 
részleges tetőfelújítására a pályázatot, 
felhatalmazza a pénzügyi ellenőrzési 
bizottságot a magyarországi Evangéli-
kus Egyház által írásban vállalt és biz-
tosított önerő összegének befogadásá-
ra, valamint a pályázat benyújtásához 
szükséges további döntésekre.
a képviselő-testület úgy határozott, 
hogy amennyiben az egyeztetések 
eredményeképpen a magyarországi 
Evangélikus Egyház nyújtja be az Épí-
tészeti örökségvédelmi támogatás 2017 
felhívásra, legfeljebb 20 millió forintos 
támogatási igénnyel, a Sztehlo isko-
la részleges tetőfelújítására vonatkozó 
pályázatot, tulajdonosi hozzájárulását 
adja a részleges tetőfelújításhoz. 
a testület felkérte és felhatalmazta a 
polgármestert a további szükséges in-
tézkedésekre és nyilatkozatokra.  

iNgyENES ÚSZáSokTaTáS

A képviselők 
felhatalmazták 
a városgazda 
Zrt-t, hogy a cég 
határozatlan 
időre kössön 
együttműködési 
megállapodást 
a külső-pesti 
tankerületi köz-
ponttal az iskolai 
testnevelés kere-
tében a kötelező 
úszásoktatás 
lebonyolítása 
érdekében 
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(Folytatás a 6. oldalról)

p 8. a képviselő-testület 15 igen sza-
vazattal és 1 tartózkodással támogat-
ta, hogy az önkormányzat benyújtsa 
pályázatát, és az ovi-Sport közhasznú 
alapítvánnyal együttműködve megva-
lósítsa az alapítvány kizárólagos ren-
delkezési körébe tartozó Nemzeti ovi-
Sport Programot. 
a testület 15 igen szavazattal és 1 
tartózkodással úgy döntött, hogy az 
önkormányzat a pályázat pozitív el-
bírálásáról szóló értesítést követően 
támogatási szerződést köt az alapít-
vánnyal. 
a képviselő-testület 15 igen szavazattal 
és 1 tartózkodással határozott arról, 
hogy a Nemzeti ovi-Sport Program 
megvalósításához az ovi-Sport köz-
hasznú alapítványon keresztül biztosít-
ja az önrészt, s felkérte és felhatalmazta 
a polgármestert, hogy a program meg-
valósításához szükséges önerőt tervezze 
be a megvalósítás évének költségvetésé-
be. az önrész maximális összege bruttó 
3.850.000 forint/program/óvoda. 
a képviselők felkérték a polgármestert 
a támogatási szerződés és a nyilatko-
zatok előkészítésére és aláírására, vala-
mint a többi szükséges intézkedésre.  
a testület 15 igen szavazattal és 1 tar-
tózkodással egyetértett azzal, hogy az 
önkormányzat az ovi-Sport közhasznú 
alapítvány rendelkezésére bocsássa a 
kijelölt óvoda – Pestszentlőrinci robo-
gó óvoda (1181 kondor Béla sétány 14., 
hrsz. 151159/17) – pontos nevét, címét, 
helyrajzi számát, valamint az adott in-
gatlanra vonatkozó tulajdoni lap má-
solatát, a közműnyilatkozatot, továbbá 
tulajdonfenntartási nyilatkozatot tesz, 
és gondoskodik annak az igazolásnak a 
beszerzéséről, miszerint a pályák kiala-
kítása nem engedélyköteles.
a képviselő-testület 15 igen szavazat-
tal és 1 tartózkodással úgy határozott, 
hogy az önkormányzat a nemzeti va-
gyonról szóló 2011. évi CXCVi. tör-
vény 11. § (10) bekezdése, valamint a 
11. § (16) bekezdés és a (17) bekezdés 
b) pontja, továbbá az önkormányzat 
vagyonáról, a vagyontárgyak feletti 
tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 
15/2013. (V.31.) rendelet 19. § (1) bekez-
dése alapján az ovi-Sport közhasznú 
alapítványnak – tulajdonjog átruhá-
zását nem eredményező – rendelkezési 
jogot biztosít a pályázat során a robogó 
óvoda területén megépülő 
6 x 12 méteres műfüves labdarúgópálya 
és a hozzá kapcsolódó eszközkészlet fe-
lett a pálya műszaki átadás-átvételének 
napját követő 15 évig.
p 9. a testület 15 igen szavazattal és 2 
tartózkodással felkérte és felhatalmazta 
a polgármestert a Fáy utca és környéke 
integrált szociális célú rehabilitációja 
című pályázat kapcsán a támogatási 
szerződés és a konzorciumi együttmű-
ködési megállapodás véglegesítést kö-
vető aláírására, a szerződések – projekt 
érdekében történő – esetleges módosí-
tásainak aláírására, a projekt megvaló-
sítására, valamint a szükséges intézke-
désekre és nyilatkozatokra.  
p 10. a képviselő-testület 17 igen sza-
vazattal egyhangúlag úgy döntött, 
hogy az önkormányzat vagyonáról, 
a vagyontárgyak feletti tulajdono-
si jogok gyakorlásáról szóló 15/2013. 
(V.31.) sz. rendelet 19. § (1) bekezdés 
e), f) pontja és a 20. § (2) bekezdése 
alapján az önkormányzat használati 
megállapodást köt az általa használt in-
gatlanokra/ingatlanrészekre vonatko-
zóan a Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit 
közhasznú kft-vel, és felhatalmazta 
a polgármestert az előterjesztés 1. sz. 
mellékletét képező szerződés véglege-
sítést követő aláírására és a szükséges 
intézkedésekre, valamint a 2007. má-
jus 17-én aláírt közszolgálati szerződés 
vagyonelemek használatára vonatkozó 
részeinek a szerződés aláírását követő-
en azzal összhangban történő módo-
sítására. a szerződés aláírásával egy 
időben megszűnik a Nemes u. 20. alatti 
ingatlan használatára vonatkozó, 2014. 
március 14-én aláírt megállapodás.
p 11. a testület 16 igen szavazattal 
és 1 tartózkodással határozott arról, 
hogy az önkormányzat vagyonáról, a 
vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok 
gyakorlásáról szóló 15/2013. (V.31.) 
rendelet 30. § (6) bekezdésének c) 
pontja alapján az önkormányzat bérbe 
adja a magyar kézilabda Szövetség-

nek a 147093 hrsz-on nyilvántartott, 
kassa u. 171–173. alatti ingatlanon 
lévő tornacsarnokot a pályázati kiírás-
nak megfelelően, az alábbi feltételek 
szerint:
– a bérleti díj minimum 7000 forint/
óra;
– az elvégzett felújítás szerződésben 
rögzített bruttó értéke beleszámít a 
bérleti díjba;
– a felújított tárgyi eszközök az ingat-
lan tulajdonosának birtokába kerül-
nek.
a testület felkérte és felhatalmazta a 
polgármestert a szükséges intézke-
désekre és nyilatkozatokra, a vagyon 
használatára vonatkozó szerződés meg-
kötésére és aláírására.
az önkormányzat vagyonáról, a va-
gyontárgyak feletti tulajdonosi jogok 
gyakorlásáról szóló 15/2013. (V.31.) sz. 
rendelet 26. § (3) bekezdés c) pontja 
alapján a képviselő-testület 16 igen sza-
vazattal és 1 tartózkodással hozzájárult 
ahhoz, hogy a 156208 hrsz-on nyilván-
tartott, 1185 Nagybecskerek u. 30. alatti 
ingatlanon, a Vilmos Endre Sportcent-
rum területén megvalósuló 20 x 40 mé-
teres rekortánborítású labdarúgópályát 
a pálya birtokba adásától számított 15 
évig sportcélú tevékenységre az önkor-
mányzat a magyar labdarúgó Szövet-
séggel közösen hasznosítsa. 
a testület felkérte és felhatalmazta a 
polgármestert a szükséges intézkedé-
sekre, nyilatkozatokra a vagyon hasz-
nálatára vonatkozó szerződés megköté-
sére és aláírására. 
p 12. a testület 17 igen szavazattal 
egyhangúlag az alábbiak szerint mó-
dosította a 283/2017. (iX.12.) sz. hatá-
rozatát:
– Pestszentlőrinc-Pestszentimre Ön-
kormányzatának képviselő-testülete 
úgy dönt, hogy a víziközmű-szolgálta-
tásról szóló 2011. évi CCiX. törvény 8. 
§ (1) bekezdése és a nemzeti vagyonról 
szóló 2011. évi CXCVi. törvény 14. § 
(1) bekezdése alapján térítésmentesen 
Budapest Főváros Önkormányzata tu-
lajdonába adja a kerületi önkormányzat 
által megépített vízvezetékeket: Szat-
márnémeti utca, hrsz. 147080, 17 fm, 
439.493 forint; Zilah utca, hrsz. 147066, 
9 fm, 904.838 forint. Összesen 26 fm, 
1.344.331 forint (könyv szerinti bruttó 
érték).
a képviselők felkérték és felhatalmaz-
ták a polgármestert a térítésmentes 
vagyonátadáshoz szükséges intézkedé-
sekre és az előterjesztés 2. sz. mellék-
letét képező megállapodás véglegesítést 
követő aláírására.
p 13. a testület 16 igen szavazattal egy-
behangzóan döntött úgy, hogy 2017. de-
cember 1-jétől az önkormányzat tulaj-
donát képező 1188 Nemes u. 16. (hrsz. 
140695/a/3) alatti lakás bérlőjének az 
önkormányzat által kifizetett, a bérlő 
által elfogyasztott hőmennyiség alapján 
megállapított, a lakossági felhasználók-
ra vonatkozó díjszabás alapján kiszá-
mított gázdíjat számlázzák tovább.  
a képviselők felkérték és felhatalmaz-
ták a polgármestert a szükséges intéz-
kedésekre.  
p 14. a képviselő-testület 17 igen sza-
vazattal egyöntetűen hozzájárult az ön-
kormányzat és a Pestszentimrei Sport-
kör között 2013. március 5-én létrejött 
– 2014. március 10-én módosításokkal 
egységes szerkezetbe foglalt – együtt-
működési szerződés módosításához az 
előterjesztés 1. sz. mellékletét képező 
tervezet szerint. 
a képviselők felkérték és felhatalmaz-
ták a polgármestert az előterjesztés 1. 
sz. mellékletét képező együttműködési 
szerződés 2. sz. módosítása megneve-
zésű dokumentum véglegesítést követő 
aláírására. 
p 15. a testület 17 igen szavazattal 
egyhangúlag úgy döntött, hogy a Bu-
dapest Főváros Önkormányzatával a 
151126/56 és 151126/57 hrsz-ú, a kon-
dor Béla sétány és a Barta lajos utca 
kereszteződésénél található ingatlano-
kon tervezett beruházás megvalósítása 
érdekében kötendő megállapodás jó-
váhagyására a tulajdonosi bizottságot 
hatalmazza fel.
p 16. a képviselő-testület 17 igen sza-
vazattal egybehangzóan úgy határo-
zott, hogy a 1181 kondor Béla sétány 
13/a alatti rendelőben a 380093103 
kódú területi ellátási kötelezettségű 
felnőtt háziorvosi praxist 2018. január 
1-jétől a 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egész-

ségügyi Szolgáltató Nonprofit közhasz-
nú kft. útján működteti, és megbízta 
azt az egészségügyi alapellátás meg-
szervezésével és működtetésével, illetve 
szükség esetén a helyettesítéssel.
a testület 17 igen szavazattal egyön-
tetűen úgy döntött, hogy a 304/2017. 
(X.24.) sz. határozatát oly módon mó-
dosítja, hogy a képviselő-testület a 1184 
Dolgozó u. 12. alatt található rendelő-
ben ellátott, 380096031 kódú területi 
ellátási kötelezettségű házi gyermek-
orvosi praxist 2017. november 1-jétől a 
kft. útján működteti, és megbízta azt az 
egészségügyi alapellátás megszervezé-
sével és működtetésével, illetve szükség 
esetén a helyettesítéssel. 
a képviselő-testület úgy döntött to-
vábbá, hogy 2017. november 1-jétől ki-
kerül a kft. ellátási kötelezettségéből a 
1182 Vándor Sándor u. 1. alatt található 
rendelőben működő, 380096508 kódú 
gyermekfogorvosi, valamint 2018. ja-
nuár 1-jétől a 1182 Üllői út 761. alatt ta-
lálható rendelőben ellátott, 380096021 
kódú házi gyermekorvosi praxis.
a képviselő-testület 17 igen szavazattal 
egyhangúlag úgy határozott, hogy az 
előterjesztés mellékletét képező tarta-
lommal módosítja a kft-vel 2007. május 
17-én kötött közszolgáltatási szerződést, 
egyben felhatalmazta a polgármestert 
a szerződésmódosítás aláírására és a 
szükséges intézkedésekre, ideértve az 
önkormányzat képviseletének biztosí-
tását a kft. következő taggyűlésén.
p 17. a testület a tao-támogatások át-
láthatóvá tétele című pontot nem vette 
napirendre.  
p 18. a képviselő-testület az önkor-
mányzat vagyonáról, a vagyontárgyak 
feletti tulajdonosi jogok gyakorlásá-
ról szóló 15/2013. (V.31.) sz. rendelet 
11. § (7) bekezdése, valamint a 30. § 
(6) bekezdés c) pontja alapján 11 igen 
szavazattal, 4 ellenszavazattal és 2 tar-
tózkodással úgy határozott, hogy a 
145973 hrsz-ú, 1182 Üllői út 807. alatt 
található ingatlanra vonatkozóan – a 
csatolt kérelemben leírt fontosabb szer-
ződéses feltételek figyelembevételével 
– nem kíván élni elővásárlási jogával, 
nem kívánja megvásárolni az ingatlant 
1.050.000.000 forint + áfa vételáron. 
a képviselők felkérték és felhatalmaz-
ták a polgármestert az elővásárlási jog-
ról lemondó nyilatkozat aláírására.
p 19. a testület 17 igen szavazat-
tal egybehangzóan határozott arról, 
hogy hozzájárul az Üllői út 641. alat-
ti, 148426 hrsz-on nyilvántartott, 1188 
négyzetméter nagyságú „kivett lakó-
ház, udvar, egyéb épület” megnevezésű 
ingatlan társasházi alapító okiratának 
módosításához, amennyiben Csorba 
irén vállalja az okirat módosítása során 
felmerülő összes költség megfizetését. 
a testület felkérte és felhatalmazta a 
polgármestert az előterjesztés 2. sz. mel-
lékletét képező módosításokkal egysé-
ges szerkezetbe foglalt társasházi alapító 
okirat  véglegesítést követő aláírására.
p 20. a képviselő-testület 17 igen 
szavazattal egyhangúlag hozzájárult 
ahhoz, hogy a 140526 hrsz-ú, 1188 
Podhorszky u. 51–55. alatt található, 
kivett általános iskola megnevezésű in-
gatlant a magyarországi Evangéliumi 
Testvérközösség a bírósági nyilvántar-
tásban telephelyként bejegyeztesse, az-
zal a kikötéssel, hogy az önkormányzat 
a hozzájárulását a közösséggel érvény-
ben lévő haszonkölcsön-szerződés lejá-
ratáig, azaz 2022. augusztus 31-ig adja, 
oly módon, hogy amennyiben a szerző-
dés bármely okból korábban megszű-
nik, a közösség köteles a telephely bí-
rósági nyilvántartásból való törléséről 
intézkedni. 
a képviselők felkérték és felhatalmaz-
ták a polgármestert a hozzájáruló nyi-
latkozat aláírására.
a testület az önkormányzat vagyoná-
ról, a vagyontárgyak feletti tulajdono-
si jogok gyakorlásáról szóló 15/2013. 
(V.31.) sz. önkormányzati rendelet 33. 
§ (2) és (4) bekezdése alapján 17 igen 
szavazattal egybehangzón döntött úgy, 
hogy az önkormányzat fenntartóként 
hozzájárul a magyarországi Evangé-
liumi Testvérközösség 2017. október 
24-ig fennálló, 1.870.370 forint össze-
gű gázdíjhátralékának 12 havi egyenlő 
részletben történő megfizetéséhez. 
az első törlesztőrészletet a határozat-
hozatalt követő hónap 5. napjáig, majd 
a további részleteket minden hónap 5. 
napjáig, az utolsó részletet 2018. no-
vember 5-ig köteles a közösség megfi-

zetni. a képviselők felkérték és felha-
talmazták a polgármestert a szükséges 
intézkedésekre. 
p 21. a képviselő-testület zárt ülésen 
hozott döntést az önkormányzati tulaj-
donú lakások, ingatlan értékesítéséről.  
p 22. a testület zárt ülésen bírálta el 
a fellebbezéssel megtámadott I. fokú 
szociálissegély-határozatokat.
p 23. a képviselő-testület 17 igen 
szavazattal egyhangúlag fogadta el a 
XViii. kerületi Értéktár Bizottság 2017. 
évi tevékenységéről szóló beszámolót. 
p 24. a testület 17 igen szavazattal egy-
behangzón elfogadta a Pestszentlőrinc-
Pestszentimre Önkormányzat időse-
kért, Fiatalokért közalapítvány 2016. 
évi beszámolóját az előterjesztés mel-
léklete szerint.

süRgősségi
HaTáRozaT
p a képviselő-testület 17 igen szava-
zattal egyöntetűen úgy döntött, hogy 
az önkormányzat vagyonáról, a va-
gyontárgyak feletti tulajdonosi jogok 
gyakorlásáról szóló 15/2013. (V. 31.) 
sz. rendelet 19. § (1 bekezdés c) pontja 
alapján hozzájárul ahhoz, hogy a Pro-
jekt18 kft. az önkormányzat tulajdonát 
képező XViii., Baross u. 40–42. fszt. 
9. alatti (hrsz. 150447/0/a/3), 69 négy-
zetméter alapterületű üzlethelyiségre a 
2017. december 1-je és 2018. január 31. 
közötti időtartamra haszonkölcsön-
szerződést kössön a magyar Vöröske-
reszt Budapest Fővárosi Szervezetével. 
a képviselők felkérték és felhatalmaz-
ták a polgármestert, hogy tegye meg 
a szükséges intézkedéseket, valamint 
gondoskodjon az önkormányzat és a 
Projekt18 kft. között kötött haszonbér-
leti szerződés módosításáról a haszon-
bérleti díj tekintetében. 

iNTeRpellációK
p 1. kőrös Péter önkormányzati képvi-
selő (mSZP) kormányzati egyeztetés a 
közterületi reklámhordozókról címmel 
nyújtott be interpellációt dr. molnár il-
dikó címzetes főjegyzőhöz. 
a képviselő az alábbi kérdéseket tette 
fel: 
– Pestszentlőrinc-Pestszentimre Ön-
kormányzata/Polgármesteri Hivatala 
kapott-e a fenti tárgyban levelet a mi-
niszterelnöki kabinetirodától? ameny-
nyiben igen, azt kérte, hogy a másolatát 
a képviselő-testületi ülésen bocsássák a 
rendelkezésére.
– amennyiben a hivatal kapott levelet, 
küldött-e írásos választ? Ha igen, akkor 
ennek másolatát szintén adja át.
– a XViii. kerületi önkormányzat részt 
vett-e a miniszterelnöki kabinetiroda 
által szervezett, a levélben megfogalma-
zott egyeztetéseken? amennyiben igen, 
tájékoztatást kért az ott elhangzottak-
ról. 
a címzetes főjegyző az alábbi válaszokat 
adta a kérdésekre: 
az önkormányzat nem rendelkezik köz-
terület reklámcélú használatára/haszno-
sítására érvényes/hatályos szerződéssel/
megállapodással.
a XViii. kerületben a reklámhordozók 
közterületi használati engedélyére vo-
natkozó határozatok jellemzően a ke-
rületi vállalkozások hirdetési felületeit 
érintik.
Nem közterületen álló reklámhordozók 
létesítésére nem adott ki engedélyt az 
önkormányzat, ezért ilyen mintát sem 
tudnak küldeni. 
arra a kérdésre, hogy a rendelkezésre 
bocsátott listában szereplő plakáthe-
lyekre vonatkozóan történt-e bármilyen 
intézkedés, a címzetes főjegyző elmond-
ta: tájékoztatta a szakminisztériumot, 
hogy a településkép védelméről szóló 
2016. évi lXXiV. törvény és a telepü-
lésfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a te-
lepülésrendezési eszközökről, valamint 
egyes településrendezési sajátos jogin-
tézményekről szóló 314/2012. (Xi.8.) sz. 
korm.rendelet alapján vizsgálat alatt 
vannak a magántulajdonban lévő ingat-
lanokra vonatkozó intézkedések.
a rendelkezésre bocsátott listán szerep-
lő táblák egyike sem áll a XViii. kerü-
leti önkormányzat tulajdonában lévő 
területen.
a Polgármesteri Hivatal részt vett tájé-
koztatókon, amelyek Budapest Főváros 
kormányhivatala kormánymegbízott-

jának kezdeményezésére a szakmi-
nisztérium által a kerületi jegyzőknek 
szervezett szakmai és egyeztető megbe-
szélések voltak, és a jogszabályok értel-
mezési nehézségeiből adódó jogalkal-
mazási egységesítést szolgálták. 
a fővárosi és megyei kormányhiva-
talokról, valamint a járási (fővárosi 
kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. 
(iii.30.) sz. korm.rendelet 16. §-ának 
a) pontja kimondja, hogy a fővárosi és 
megyei kormányhivatal a khtv. 16. § 
(3) bekezdésében foglalt meghatáro-
zott koordinációs jogkörében ellátott 
koordinációs feladat- és hatáskörében 
különösen gondoskodik a több ágaza-
tot érintő kormányzati döntések végre-
hajtásának területi összehangolásáról. 
mindezért az egységes jogalkalmazás 
megvalósulása érdekében az egyezteté-
sek szükségszerűek és a jogalkalmazási 
szintű végrehajtás tekintetében haszno-
sak voltak. 
p 2. Fehér gábor önkormányzati kép-
viselő (mSZP) régi-új dohánybolt a 
gloriett-telepen címmel nyújtott be in-
terpellációt dr. molnár ildikó címzetes 
főjegyzőhöz.  
2014-ben a Szent lőrinc-lakótelepi és a 
gloriett-telepi általános iskolák szom-
szédságában nemzeti dohányboltok 
nyíltak. a következő évben a Szent 
lőrinc-lakótelepen található trafikot 
áthelyezték az iker tér túloldalára, ahol 
kellő távolságra került az iskolától.
2017 októberében a gloriett-telepen 
is áthelyezték a dohányboltot, de még 
közelebb került az iskola főbejáratához. 
a trafik alkoholt is árusít, aminek kö-
vetkeztében megszaporodtak a ház be-
járatánál italozó, hangosan beszélgető, 
időnként zajongó emberek.  
a képviselő a következő kérdéseket tet-
te fel ezzel kapcsolatban: 
ki adott engedélyt nemzeti dohánybolt 
nyitására a Tövishát és a goroszló utca 
sarkán?
az üzlet ezen a helyen történt megnyi-
tása megfelel-e a nemzeti dohánybol-
tokra vonatkozó valamennyi jogszabá-
lyi előírásnak?
mit kíván tenni a címzetes főjegyző, 
hogy az iskola közelében megnyílt do-
hánybolttal kapcsolatosan megszűnje-
nek a problémák?   
Dr. molnár ildikó az alábbiakat vála-
szolta a képviselő kérdéseire:
a fiatalkorúak dohányzásának vissza-
szorításáról és a dohánytermékek kiske-
reskedelméről szóló 2012. évi CXXXiV. 
törvény 13. § (2) bekezdése alapján a 
dohánytermék-kiskereskedelmi tevé-
kenység folytatásához a dohánytermé-
kek jövedéki ügyében hatáskörrel ren-
delkező illetékes hatóság (vámhatóság) 
engedélye szükséges.
a nemzeti dohányboltok működési en-
gedélyének kiadása ügyében a hivatal 
nem rendelkezik hatáskörrel.
a vámhatóság az engedélyt annak 
adja meg – a koncessziós szerződés-
ben meghatározott időtartamra –, aki 
a dohánytermék-kiskereskedelmi tevé-
kenység biztonságos, szakszerű lebo-
nyolításához szükséges személyi, tárgyi 
és gazdasági feltételekkel rendelkezik, 
és akit érvényes koncessziós szerződés 
feljogosít e tevékenység végzésére. az 
engedélyt a vámhatóság – a dohánybol-
tokra vonatkozó különös jogszabályi 
rendelkezés hiányában – akkor adhatja 
meg, ha az erre jogosult a vámhatóság-
nak bejelenti a kérelmében a dohány-
termék-kiskereskedelmi tevékenység 
végzésének helyére vonatkozó alapvető 
adatokat (cím, hrsz., alapterület, nyit-
vatartási idő, helyszínrajz), és igazolja 
a helyiség jogszerű használatára vonat-
kozó jogcímet, valamint a dohányter-
mék-kiskereskedelmi jogosultság meg-
szerzésének tényét.
a szeszesital-kimérést a kereskedelmi 
tevékenységek végzésének feltételeiről 
szóló 210/2009. (iX.29.) korm.rendelet 
21. § (2) bekezdése szabályozza, mely-
nek értelmében a melegkonyhás ven-
déglátó üzlet kivételével tilos szeszes 
italt kimérni a nevelési-oktatási, egész-
ségügyi, gyermek- és ifjúságvédelmi in-
tézmény bármely bejáratától számított 
200 méteres közúti (közterületi) távol-
ságon belül. Ez a szabályozás a dohány-
termékekre nem vonatkozik.
a címzetes főjegyző tájékoztatta a kép-
viselőt, hogy a bejelentését lakossági 
panaszként kezeli, ezért azt soron kívül 
megküldte a hatáskörrel és illetékesség-
gel rendelkező szervnek további ügyin-
tézés céljából.

roBog aZ oViSPorT–Program
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8 Zenével köszöntötték az új évet a Sportkastélybankultúra

� Filmzenei és populáris zenei 
átiratok, valamint jól ismert 
komolyzenei művek dallamai 

csendültek fel a dohnányi zeneis-
kola hagyományos újévi koncertjén. 
a Sportkastélyban január 5-én 
16. alkalommal adtak évköszöntő 
hangversenyt az iskola növendékei 
és a meghívott vendégművészek. 

Puskás AttilA     

a koncertet megelőzően Kucsák László ország-
gyűlési képviselő és Ughy Attila polgármester 
köszöntötte a jelenlevőket, s kívánt mindenkinek 
sikerekben gazdag, boldog új évet.

– az új év első napjaiban egyszerre gondolhat-
tuk át az elmúlt év eredményeit és az új esztendő 
céljait. a múlt és a jövő között minden évváltás-
kor a rendrakás vágya adja meg az állandóságot 
– mondta Ughy attila, a koncertre utalva pedig 
úgy fogalmazott, hogy a zene egy olyan csodás 
adomány, amely összeköti a múltat a jelennel és a 
jövővel. 

SIkereS óÉv
Draskóczy Zoltán megbízott intézményvezető 
a köszöntőjében a 2017-es év szakmai sikereire 
visszatekintve kiemelte, hogy a zeneiskola növen-
dékei rendre helyezésekkel, nívódíjakkal tértek 
haza az országos versenyekről, fesztiválokról.

– az előző tanév végén hét növendékünk fel-
vételizett sikeresen zenei középiskolába, illetve a 
Zeneakadémiára. 2017-ben is számos olyan kon-
certtel tudtuk megörvendeztetni kerületünk la-
kóit, amelyek remélhetőleg maradandó élményt 
nyújtottak. Együtteseink a hagyományos hang-
versenyeken kívül nyári táborozáson vettek részt, 
az év végén pedig több adventi vagy karácsonyi 
koncertet adtak. az iskolánk 2017-ben ünnepelte 
névadója, Dohnányi Ernő születésének 140. évfor-
dulóját. a zene világnapján ebből az alkalomból 
zongoraavató hangversenyt tartottunk, az évfor-
duló zárása pedig a februári házi zongoraverseny 
lesz – számolt be röviden az iskolával kapcsolatos 
eseményekről Draskóczy Zoltán.

dallamok SzÁrNyÁN
az újévi koncert első felében a zeneiskola ifjú-
sági Fúvószenekara kalauzolta el a közönséget a 
filmzene és a popzenei feldolgozások világába. 
a kevin Costner főszereplésével készült robin 
Hood mozi híres betétdala, Bryan adams Do it 
for you című sikerszáma mellett elhangzott az Így 
neveld a sárkányodat című film zenéje is. Érdekes 
hangzást adtak a fúvósok a popdíva lady gaga 

Bad romance című számának. Zárásként, a 
komolyzene könnyedebb világába betérve, a 
Strauss család műveiből adott elő egyveleget a 
fúvószenekar.

a szünet után az ifjúsági Szimfonikus Ze-
nekar a Budapesti Vonósok kamarazenekar-
ral kiegészülve operett-, opera- és balettzenei 
kirándulásra invitálta a nagyérdeműt. Nyi-
tányként Bojtos Luca énekművésznő johann 
Strauss Denevér című operettjéből előadta a 
kacagódalt, majd grieg legismertebb műve, a 
Peer gynt 1. szvitjének dallamai révén a hegyi 
király csarnokában járhattunk. a zenekar egy 
tangó erejéig kísérte Draskóczy Zoltán gitár-
művészt, a nívós táncbetét a Botafogo tánco-
sait dicsérte.

a továbbiakban felcsendültek a Carmen 
legismertebb motívumai, elhangzott giuditta 
belépője lehár Ferenc utolsó színpadi művéből 
és Csajkovszkij Diótörő szvitjének Virágkerin-
gője is.  a koncertet idősebb johann Strauss 
radetzky-indulója zárta.

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

sZéPül A ZEnEisKolA
az elmúlt évben részben meg-
újult a dohnányi ernő zeneiskola: 
a gyöngyvirág utca 7–9. szám 
alatti irodaépület felújítása márci-
usban fejeződött be.
– az eredmény lenyűgöző lett. 
öröm bejárni a régi fényében 
tündöklő épületbe – mondott 
köszönetet ezúton is az ön-
kormányzat által a felújításhoz 
nyújtott támogatásért draskóczy 
zoltán. – a 10-es szám alatti 
épület is nyert egy európai uniós 
energetikai pályázaton, így remé-
nyeink szerint idén már mindkét 
épületünk megújult külsővel és 
belsővel büszkélkedhet.

Don José helyében nagyon odafigyelnénk a szépséges Car-
menra, mielőtt zaklatni kezdenénk a szerelmünkkel, 
mert bizony egy mai nő képes megvédeni magát, de még 
Raszkolnyikov sem hepciáskodhat majd büntetlenül ártatlan 
öregasszonyokkal a mai korrekt világunkban

Hát, tényleg csak kapkodja a fejét az ember, alig lehet lépést tartani a drámai változásokkal, ami ezt a 
mai modern világot illeti! itt van például ez az új Carmen, őszintén megmondom: nem tudom, mit 
éreztem volna, ha én is ott ülök annak a szép nevű firenzei színháznak a nézőterén – még kimondani 
is valóságos muzsika, Teatro del Maggio Musicale –, amikor gyönyörű kortársunk, a tüzesvérű ci-

gánylány (hoppá!… tudják, az a szép dohánygyári munkáslány, aki időnként táncolni se restell) egyszer csak elő-
kapja szoknyája korcából a pisztolyt, és dirr-durr jól lelövi a gaz csábítót, azt a fess, ám lelkileg igencsak gonosz 
Don josét. Úgy kell az ilyen mocskos zaklatónak, aki nem tud beletörődni abba, hogy elveszíti egy lány szívét! 
Csak helyeselni lehet, hogy végre igazság is van a földön. Habár… azért ebben a formában kicsit sántít a dolog. 
Ugye, mintha mérimée úr (monsieur) nem egészen így gondolta volna tragikus hősnője sorsának beteljesülését. 
jó, persze a bíróság végül felmenti majd, hiszen csak a becsületét védte egy állati ösztönű férfival szemben, de 
akkor is… rövid időre mégis házi őrizetbe kerül, ez a minimum, s mi lesz addig azzal a szép, kackiás bajuszú 
Escamillo úrral, elégedjen meg a bikákkal? azt hallom, hogy a maradi firenzei közönség kifütyülte az opera új 
befejezését – az biztos, hogy nem könnyű a művészemberek dolga, ha lépést akarnak tartani saját korukkal.
mondtam is a lányoknak, kávézás közben, a piacon, hogy előbb-utóbb minden régi, elavult regényt, színdarabot, 
operát, de még talán a verseket is át kell majd írni, hozzáigazítani a mai korrekt világunkhoz, hiszen belegon-
dolni is rossz, mit tanulhatnak belőlük szegény jobb sorsra érdemes gyerekeink (már nem az enyéim, hanem 
úgy értem, hogy általában). jolán persze csak horkantott, hiszen neki Carmen elsősorban egy (régi) rúzsmárka, 
habár vagy ötven évvel ezelőtt filmen látta egy modernizált változatát, ahol né…, fe…, szóval, afroamerikai (így 
jó?) környezetben játszódott a történet, és a matador éppenséggel híres bokszoló volt. Erzsébet azonban most 
sem tagadta meg magát. 
kissé felhúzta az orrát, amikor magyarázni kezdte, hogy igen, ez így természetes, mert vegyük csak azt az ismert 
bűnregényt – Dosztojevszkij, ha jól tudja –, azért mégsem helyes, ha ukmukfukk agyonütnek benne (pláne, hogy 
baltával) egy szegény öregasszonyt… Szerinte az átírt változatban a vén uzsorás (ami, amúgy, egy tisztességes 
polgári foglalkozás) rövid dulakodás után kicsavarja raszkolnyikov diák kezéből a fegyvert, ugyanis titokban 
pilatestornára jár, ami frissen tartja az izmait, és igen, akár még fordítva is elsülhet a dolog… ha pedig életben 
marad a diák, kétszer is meggondolja majd, mielőtt magányos öregasszonyok életére törne. Erzsébetnek vidáman 
csillogott a szeme, mert imád ironikusan fogalmazni, jolán viszont némán kavargatta a kávéját, mert ő éppen 
influenzás volt, amikor Dosztojevszkijt tanulták az iskolában.
Nem könnyű a mai gyerekek dolga, jegyezte meg aztán kisvártatva, mit szólunk például ahhoz a balhéhoz, hogy 
egy vidéki iskola udvarán tanítási időben disznót vágtak, ezzel volt tele az egész sajtó. mekkora lelki sérülést 
okozott a gyerekeknek ez a mészárlás, sokan sírtak, állítólag néhányukat pszichológushoz kellett vinni. még 
ilyet?! 
gyerekkoromban persze én is ismertem egy kisfiút, aki annyira nem szerette a húst (mármint hogy azt akar-
ják megetetni vele, amit nemrég szaladgálni látott az udvaron), hogy a nagymamája úgy ment vele vásárolni 
a henteshez, hogy jó hangosan mindig megkérdezte: „Ugye, hentes bácsi, ez a disznókarmonádli fán terem?” 
„Nem, nagyságos asszonyom – felelte a hentes, aki már jól be volt tanítva –, ezt a földből szedik, a krumplival 
együtt…”
milyen szerencse, hogy ilyen gond már nem lesz, amikor a húst is laboratóriumban fogják előállítani.

� Filmzenei és populáris zenei átiratok, valamint jól 
ismert komolyzenei művek dallamai csendültek fel a 
dohnányi zeneiskola hagyományos újévi koncertjén. a 

Sportkastélyban január 5-én 16. alkalommal adtak évkö-
szöntő hangversenyt az iskola növendékei és a meghívott 
vendégművészek. 

Puskás AttilA
a koncertet megelőzően Kucsák László országgyűlési képviselő és Ughy Attila 
polgármester köszöntötte a jelenlevőket, s kívánt mindenkinek sikerekben gaz-
dag, boldog új évet.

– az új év első napjaiban egyszerre gondolhattuk át az elmúlt év eredményeit 
és az új esztendő céljait. a múlt és a jövő között minden évváltáskor a rendrakás 
vágya adja meg az állandóságot – mondta Ughy attila, a koncertre utalva pedig 
úgy fogalmazott, hogy a zene egy olyan csodás adomány, amely összeköti a múl-
tat a jelennel és a jövővel. 

SIkereS óÉv
Draskóczy Zoltán megbízott intézményvezető a köszöntőjében a 2017-es év szak-
mai sikereire visszatekintve kiemelte, hogy a zeneiskola növendékei rendre he-
lyezésekkel, nívódíjakkal tértek haza az országos versenyekről, fesztiválokról.

– az előző tanév végén hét növendékünk felvételizett sikeresen zenei közép-
iskolába, illetve a Zeneakadémiára. 2017-ben is számos olyan koncerttel tudtuk 
megörvendeztetni kerületünk lakóit, amelyek remélhetőleg maradandó élményt 
nyújtottak. Együtteseink a hagyományos hangversenyeken kívül nyári táborozá-
son vettek részt, az év végén pedig több adventi vagy karácsonyi koncertet adtak. 
az iskolánk 2017-ben ünnepelte névadója, Dohnányi Ernő születésének 140. év-
fordulóját. a zene világnapján ebből az alkalomból zongoraavató hangversenyt 
tartottunk, az évforduló zárása pedig a februári házi zongoraverseny lesz – szá-
molt be röviden az iskolával kapcsolatos eseményekről Draskóczy Zoltán.

dallamok SzÁrNyÁN
az újévi koncert első felében a zeneiskola ifjúsági Fúvószenekara kalauzolta el 
a közönséget a filmzene és a popzenei feldolgozások világába. a kevin Costner 
főszereplésével készült robin Hood mozi híres betétdala, Bryan adams Do it for 
you című sikerszáma mellett elhangzott az Így neveld a sárkányodat című film 
zenéje is. Érdekes hangzást adtak a fúvósok a popdíva lady gaga Bad romance 
című számának. Zárásként, a komolyzene könnyedebb világába betérve, a Strauss 
család műveiből adott elő egyveleget a fúvószenekar.

a szünet után az ifjúsági Szimfonikus Zenekar a Budapesti Vonósok kama-
razenekarral kiegészülve operett-, opera- és balettzenei kirándulásra invitálta a 
nagyérdeműt. Nyitányként Bojtos Luca énekművésznő johann Strauss Denevér 
című operettjéből előadta a kacagódalt, majd grieg legismertebb műve, a Peer 
gynt 1. szvitjének dallamai révén a hegyi király csarnokában járhattunk. a ze-
nekar egy tangó erejéig kísérte Draskóczy Zoltán gitárművészt, a nívós táncbetét 
a Botafogo táncosait dicsérte.

a továbbiakban felcsendültek a Carmen legismertebb motívumai, elhangzott 
giuditta belépője lehár Ferenc utolsó színpadi művéből és Csajkovszkij Diótö-
rő szvitjének Virágkeringője is.  a koncertet idősebb johann Strauss radetzky-
indulója zárta.

Filmplakátok 
a pik-ben
A Magyar Kultúra napja alkalmából a hatvanas éveket idézik 
meg a PiK-ben filmplakátok segítségével. Két művész, sós 
lászló és Kemény éva so-Ky néven jegyezte a műveket, ame-
lyek a hónap végéig láthatók Pestszentimrén.

akik szeretnek 
noszta lg iázni, 
ne hagyják ki 
ezeket a film-
p l a k á t o k a t , 
amelyek a né-
zőikben bizo-
nyára felidézik 
az évtizedekkel 
korábbi film-
é l m é n y e i k e t . 
olyan legendás 
filmek elevened-
nek meg lelki 
szemeink előtt, 
mint a Sparta-
cus, a Van, aki 
forrón szereti, a 

szárnyas Fifi, a Tanulmány a nőkről, az Örökbefogadás vagy a Holdudvar.
– az alkotópáros, a Sós kemény-házaspár a fél évszázados közös élete alatt 

több száz igen színvonalas filmplakátot jegyzett. Ők az alkalmazott grafika 
kiemelkedő alakjai, akik mind a magánéletben, mind a munkájukban elvá-
laszthatatlanok voltak egymástól – hangsúlyozta megnyitó beszédében Feledy 
Balázs művészettörténész, művészeti író. – Új szimbólumrendszert alkalmaz-
tak a műveikben, amelyek megtekintése során kisebb kulturális história sétát 
tehetünk ebben a családias hangulatú galériában. 

azt is megtudtuk a művészettörténésztől, hogy abban az időben, ami-
kor még virágzott ez a műfaj, egy-egy filmbemutató előtt a filmforgalmazó 
mokép három neves grafikust hívott meg – azaz versenyeztetett meg –, majd 
a munkák közül kiválasztották a legjobb tervezetet, vázlatot, elképzelést, s az 
került ki az utcákra országszerte 3–4 ezer példányban. Napjainkra alig né-
hány maradt meg ezekből a plakátokból, ezért is kuriózum, hogy január 31-ig 
itt láthatók a Pik-ben. 

az alkotópáros sajnos nem él már, de a gyermekük, a szintén grafikus Sós 
gábor megjelent a január 17-i megnyitón, és lapunknak elmondta, hogy a 
szülei igen sokat alkottak, s a bemutatásra váró filmek hangulatát igyekeztek 
beletömöríteni egyetlen rajzba, plakátba.

– Emlékszem, mennyi vita előzte meg odahaza, míg megszületett az ötlet-
ből a késztermék, a plakát – tette hozzá.

Ê temesi lászló

Film- és popzenétől 
a klasszikusokig
Hagyományok és újdonságok a műsorban
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Film- és popzenétől 
a klasszikusokig
Hagyományok és újdonságok a műsorban

  

a rajzverseny fővédnöke, 
Kucsák László országgyűlési 
képviselő a zsűri által kiválasz-
tott 12 rajzzal díszített 2018-as 
naptár előszavában úgy fogal-
mazott, hogy a Sport és játék 
télen-nyáron lőrincen és im-
rén alcímű rajzverseny révén 
a gyerekek végigkalauzolják a 
szemlélődőt a XViii. kerület 
helyszínein, és az örömteli, já-
tékos gyermekkor hétköznap-
jaiba engednek betekintést.

a díjátadón Galgóczy Zoltán 
alpolgármester, a verseny védnö-
ke elmondta, hogy érdemes oda-
figyelni a gyerekek látásmódjára, 
arra, miként látják ők a világot.

– a gyerekek meg tudnak ra-
gadni olyan pillanatokat, ame-
lyekre felnőttként mi már nem 
figyelünk oda, vagy számunkra 
már természetesek. a fán csiri-
pelő madár, a kéz a kézben sé-
táló szülők a parkban vagy egy 

edzés a fitneszteremben sokkal 
jobban megmozgatja a gyerme-
ki fantáziát, mint azt gondol-
nánk. jó érzés, hogy ilyen sok 
gyerek ragadott ecsetet, ceruzát 
és zsírkrétát, és arra buzdítok 
mindenkit, hogy idén is rajzol-
janak minél többet, mert a rajz 
fejleszti a kreativitást és a szép-
érzéket.

a zsűri 24 alkotást díjazott, 
és valamennyi pályázó em-
léklapot kapott. az első díjat 
Magyari Kinga (Szent lőrinc 
katolikus általános iskola) 
vehette át, a második helyezett 
Tóth Adél (Vörösmarty mihály 
Ének-zenei Nyelvi általános 
iskola és gimnázium), a har-
madik Bódi Kata Viola (Bókay 
árpád általános iskola) lett. 

a rajzokból összeállított 
kiállítás január 23-ig látható a 
közösségi ház előcsarnokában.

Ê -puskás-

Sport és játék 
gyermekrajzokon
harmadik alkalommal szervezte meg tavaly a Xviii. 
kerületi önkormányzat a gyermekszemmel című rajz-
pályázatot. Csaknem kétszáz rajz érkezett az általános 
iskolás tanulóktól, ezekből nyílt kiállítás január 9-én 
a Kondor Béla Közösségi házban. A megnyitón jutal-
mazták a legjobb alkotásokat.

árpád, Címer, Szabadság, Ha-
lasi turul, Táltos, Életfa, Család 
– csak néhány a falon látható 
szebbnél szebb festett üvegké-
pek címei közül. Kaltenecker 
Erika szervező a kiállítást 
megnyitó beszédében röviden 
szólt az ősi indiai szent nyelv-
ből, a szanszkritból származó 
mandala mibenlétéről.

– Eredetét tekintve leg-
inkább a tibeti és indiai 
buddhista kultúrához köthe-
tő, amelyben évezredek óta 
használják meditációs tech-
nikákhoz, gyakorlatokhoz. a 
mandala ennek megfelelően 
egy kör alakú területet jelent, 
középponttal és annak kiára-
dásával.

a népi motívumokkal 
„magyaros” mandalaképeket 
készítő Németh Lívia így be-
szélt a munkáiról:

– minden magyar motí-
vumnak megvan a jelentése, 
és ezekben a képekben ötvö-
ződik a szépség, a lélek és a 

hazaszeretet. Segítségükkel 
ráébredhetünk magyarságunk 
jelentőségére, tudásunkra, pél-
dául rovásírásunk ismeretének 
a fontosságára. a lelkünk leg-
mélyére szeretnénk eljutni ak-
kor is, ha mandalát festünk.

arról, hogy miért kezdett el 
mandalát festeni, így vallott:

– a kíváncsiság hajtott. 
mivel nem vettek fel a képző-
művészetire, tudni akartam, 
képes vagyok-e még festeni, 
rajzolni, s ha igen, milyen 
technikát kellene választanom, 
van-e még valamilyen szik-
rája bennem a tehetségnek, 
ami még a gyermekkoromban 
megvolt. Szentendrére jártam 
festészetet tanulni, ott szólí-
tott meg a mandala. annyira, 
hogy teljesen rabul ejtett, mint 
ahogy az üveg is, amelyre fel-
festem a motívumaimat.

a kiállítás február közepéig 
tekinthető meg a művelődési 
ház nyitvatartási idejében.

Ê (temesi)

az ország minden részéből 
érkezett „krúdy-barátokat” a 
kávéház emeleti galériájában a 
kör egyik vezetője, Kanizsa Jó-
zsef író, költő köszöntötte. Ezt 
követően beszélt Liptákné Nagy 
Etáról. megtudtuk, hogy a fes-
tőművész a Bajai Tanítóképző 
Főiskolán többek között rajzot 
tanult, később pedig tovább ké-
pezte magát különféle festőis-
kolákban, alkotótáborokban. a 
művész büszkén mesélte, hogy 
a pestszentlőrinci kandó Téri 
általános iskolában milyen 
örömmel tanította a gyerekeket 
más tantárgyak mellett rajzo-
lásra is.

– amikor elkezdtem taníta-
ni, egy másfajta szempont lett 
fontos, az, hogy vajon a gye-
rekeknek is át lehet-e adni az 
alkotás iránti lelkesedést, el le-
het-e érni azt, hogy ne másolják 
a köröttük lévő világot, hanem 
szűrjék azt meg a lelkükkel, 
és legyenek bátrak, egyediek 
– mondta. – Én is gyerekként 

fedeztem fel a ceruza és a tisz-
ta papír varázsát. az érdekelt, 
mi minden jöhet ki e két tárgy 
kapcsolatából. mindig is fog-
lalkoztatott az alkotás, az a fo-
lyamat, amikor az ember meg-
teremt valamit néhány eszköz 
és a keze által.

liptákné Nagy Eta számára 
a festés igazi pihenés, meditá-
ció, ami feltölti a lelkét. Han-
gulatos akvarelljei február 12-
ig láthatók a Zilában. 

a krúdy-körben ezúttal 
a tízéves vecsési g. Ferenczy 
Hanna irodalmi kör mutat-
kozott be, amelynek vezetője, 
Szénási Sándor István saját 
verseit adta elő. az est házigaz-
dája, a lőrinci Ujvári Ferenc a 
közelgő magyar kultúra Nap-
ja alkalmából nagy költőnkre, 
a Himnusz szerzőjére, kölcsey 
Ferencre emlékezett.

a zenét a különleges nevű 
gyümölcsös Tapír Natúr Fakír 
duó szolgáltatta.

Ê (temesi)

gyönyörű mandalák 

Magdala – a magyar mandala címmel nyílt meg né-
meth lívia mandalakiállítása január 11-én a rózsa Mű-
velődési házban. A szemet gyönyörködtető művek a 
lélekről, a szépségről és a hazáról szólnak.

Versek és képek
A Krúdy gyula irodalmi Kör január 18-án először ült 
össze ebben az évben a Zila Kávéházban, ezúttal 
liptákné nagy Eta festőművész kiállításának megnyi-
tója alkalmából. A képzőművészet mellett természete-
sen az irodalom és a zene is helyet kapott.

�Néptánccal, népze-
nével, szimfonikus 
operával és kiállítással 

ünnepelték a kerületiek a 
magyar kultúra Napját.

kErékgyártó györgy   

a magyar nemzeti romantika képvise-
lői nem óvakodtak attól, hogy nagyot 
álmodjanak. a nyelv, a kultúra szere-
tetétől átfűtött vízióikban hol a nem-
zet csodálatos felemelkedése, hol épp 
ellenkezőleg, annak pusztulása lebegett 
a szemük előtt, attól függően, hogy mi-
lyen politikai-történelmi események 
formálták éppen az ország sorsát. Va-
lószínű azonban, hogy amikor kölcsey 
Ferenc Szatmárcsekén az 1823. január 
22-i dátumot kanyarította frissen elké-
szült Hymnus című verse végére, ilyen 
magasztos látomások közepette sem 
gondolt arra, hogy műve micsoda ha-
tást ér el: hogy egyesíti az eladdig külön 
himnuszt éneklő protestánsokat és ka-
tolikusokat, hogy a műve Erkel Ferenc 
zenéjével a nemzet Himnuszává válik. 

TÁNc ÉS dalok
a kultúrát sok hasonlattal jellemezhet-
jük. megtartó erő egy nemzet számára, 
ugyanakkor táptalaj, amely éltet min-
dent, ami belőle sarjadt, és minden új 
megszületésének feltétele is. ilyen gon-
dolatokat fogalmazott meg Galgóczy 
Zoltán január 19-én a kondor Béla kö-
zösségi Házban a magyar kultúra Napja 
alkalmából rendezett ünnepségen.

– Nem véletlen, hogy amikor egy ide-
gen erő fizikailag ellehetetlenít egy nem-
zetet, utána rögtön annak kultúrájára 
tör – mondta az alpolgármester, aki arra 
figyelmeztetett: nem szabad megfeled-
kezni a kultúra műveléséről, ápolásáról, 
hiszen enélkül az elsorvad, elpusztul.

azt, hogy a magyar kultúra sorsa 
nem közömbös a pestszentlőrinciek és 
a pestszentimreiek számára, bizonyí-
totta, hogy az ünnepre több esemény-
nyel is készültek, miként az is, hogy 

a kondorban rendezett esten megtelt 
a ház. az alpolgármesteri köszöntőt 
megelőzően Zámbori Soma színművész 
Nagy lászló adjon az isten című ver-
sét adta elő, utána Sturcz Anna és Vörös 
Árpád néptáncművész lépett színpadra, 
majd egy különleges produkciót látha-
tott a közönség: Herczku Ágnes énekes 
és Sinha Róbert gitárművész népdalok, 
balladák gitár-ének átirata mellett meg-
zenésített verseket adott elő, sőt egy kis 
játék erejéig a közönséget is bevonta az 
előadásba. Nem véletlenül jutalmazták 
a fellépésüket lelkes tapssal.

NImród regÉje
a Pestszentimrei közösségi Ház a ja-
nuár 17-én megnyílt filmplakát-kiállí-
táson túl ugyancsak színpadi műsorral 
készült az ünnepre: január 21-én Kovács 
Nóri énekes előadta a Nimród regéje 
című szimfonikus népi operát, amely az 
őshaza világát idézi fel. a történetét leg-
jobban az a néhány gondolat érzékelteti, 
amelyet az alkotói mondtak el: „amikor 
a jóisten lenézett a földre, egy gyönyörű 
szép helyszínt látott, és ez a kárpát-me-
dence volt. Egy csillagból gyúrt almát 
ejtett ide középre, ahol a szíve nagyot 
dobban a földnek, s az meggyökerezett, 
és csodálatos életfa hajtott ki belőle.” 

„nem szabad megfeled-
kezni a kultúra műveléséről, 
ápolásáról, hiszen enélkül az 
elsorvad, elpusztul” – fo-
galmazott galgóczy Zoltán 
alpolgármester.

Megtartó erőnk: 
a kultúra
Ápolnunk, védenünk kell megörökölt kincsünket
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10 Április 14-én templomot szentelnek a pestszentimrei evangélikusokegyház

� január elején gyer-
mekáldás köszön-
tött horváth-csitári 

Boglárka családjába, 
tavasszal pedig felavat-
hatják a pestszentimrei 
evangélikus templomot. 
a lelkésznőtől egy kis 
visszatekintést is kértünk 
az elmúlt évekre.

– Már hatodik éve szolgál Pestszent-
imrén, így bizonyára kialakult képe van 
az itteni emberekről, a gyülekezetről.

– a missziói lelkészi megbízást 2015. 
október 31-én kaptam meg gáncs Péter 
püspök úrtól azzal, hogy a lőrinci gyü-
lekezet mellett az imrei is megerősöd-
hessen, de valójában már 2012 szep-
tembere óta szolgálok itt.

már a kezdet kezdetén szimpatikus 
volt ez a városrész, megszerettük a fér-
jemmel, a gyermekeinkkel. Nagy öröm, 
hogy az intézményeken keresztül sok 
emberrel megismerkedhettem, és azt 
tapasztaltam, hogy akár az intézmények 
vezetői, akár az önkormányzati vezetők 
nyitott, segítőkész emberek.  Ez meg-
könnyítette a beilleszkedést és a szol-
gálatot. megszerettük Pestszentimrét, 
szeretünk itt élni.

az eSPereSTől 
a hívekIg
– Tavasszal nagy ünnepe lesz a gyüle-
kezetnek, felszentelik az új templomot. 
Mennyi munka volt, amíg sikerült a 
megvalósítás?

– igen, nagy ünnepre készülünk. 
Egy régi álom vált valóra, templom és 
gyülekezeti terem épült e tenni aka-
ró gyülekezetnek, amely évtizedekig a 
református templomban tartotta az is-
tentiszteleteit. Hálás szívvel gondolunk 

erre az időszakra is, hiszen enélkül va-
lószínűleg nem maradt volna meg ez a 
gyülekezet. az első, ami meghatározta 
az építkezést, a gyülekezet hűsége volt, 

az, hogy életben maradt, és nem adta 
fel a reményt. a második az imádkozás 
volt. a keresztyén ember lélegzetvéte-
le, amivel újra és újra istenhez fordul. 

a lőrinci anyagyülekezet is évek óta 
kitartóan imádkozott azért, hogy az 
imrei megerősödhessen. a harmadik 
a gyülekezet vezetőinek a hozzáállása 

volt, amivel mindent megtettek a temp-
lomért. győri gábor és Nánási józsef 
felügyelő minden igyekezetét, ötletét 
beleadta a tervezésbe, alázatosan kísér-
ve az építkezést is. a negyedik eszköz 
a pénz, ami részben a gyülekezet áldo-
zatkészsége, részben egyházi, részben 
állami támogatás volt. Sok-sok munkát 
fektettünk abba, hogy most új evangé-
likus templom állhat itt.

– Ha publikus, mennyibe került az 
építkezés?

– a kormány 2016 decemberében 
döntött úgy, hogy templomépítéseket 
támogat, így kaphatott a gyülekezetünk 
is 150 millió forintot.

öSSzeFogNak
– Mondhatni, csak néhány napja adott 
életet harmadik gyermekének. Hogyan 
tudja majd összeegyeztetni a csecsemő 
gondozását és a lelkészi munkát?

– az elmúlt év egy szóval foglalható 
össze számomra: várakozás. a temp-
lomépítés, a parókiafelújítás mellett 
vártuk életünk egyik nagy ajándékát, 
a harmadik gyermekünket. két kislá-
nyunk után január 5-én megszületett 
a kisfiunk, Horváth Vince Bendegúz. 
Természetesen van két év szülési sza-
badság, de egy lelkész nem hagyhatja 
magára a gyülekezetét, nem számol-
hatja fel a szolgálati területét, mert 
gyermeke született. Ezt a nehézséget 
hidalja át a helyettesítésem, amit Száraz 
Csenge lelkészjelölt végez majd. rajta 
kívül győri gábor esperes úr és korá-
nyi andrás lelkész úr is segít. Fontos 
megemlíteni azt a 15 fős munkatársi 
csapatot is, amelyik a szolgálatával tá-
mogat az elkövetkező időszakban.

„sok-sok munkát fek-
tettünk abba, hogy most 
új evangélikus templom 
állhat itt.”

CSoDálaToS ÉV
Vince Bendegúzt már az új templomba viszi a lelkész édesanya
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ismert, hogy az unitárius egyház úgy defi-
niálja magát, mint az egyetlen magyar föl-
dön alapított történelmi keresztény egyház. 
Négyszázötven éve ii. jános magyar király 
vízkeresztre egybehívta az erdélyi rendeket, 
hogy tartsanak országgyűlést Tordán. meg-
vitatták az ország dolgait, majd január 13-
án, a világon először, törvénybe iktatták a 
vallás- és lelkiismereti szabadságot, elismer-
ve a katolikus, a református, az evangélikus 
és az unitárius egyház szabad vallásgyakor-

láshoz való jogát. a magyar Unitárius Egy-
ház innentől számítja a létét. a reformáció 
legifjabb egyházának zsinata 2002-ben nyil-
vánította a vallásszabadság emléknapjává 
január 13-át. 

– az egyházunk közel egy éve szervezte 
e neves évforduló méltó megünneplését, s 
ez sikerült is – mondta Szent-Iványi Ilona, 
a Pestszentlőrinci Unitárius Egyházközség 
lekésze. – január 13-án 1600 hívő gyűlt ösz-
sze Tordán, hogy méltósággal ünnepelje meg 

a vallásszabadságot kihirdető országgyűlés 
450. évfordulóját. a megemlékezést a tordai 
római katolikus, unitárius és református 
templomban egyidejűleg tartották. Hogy 
mennyire a figyelem középpontjában állt az 
esemény, azt érzékelteti, hogy képviseltették 
magukat a kárpát-medencei magyar egy-
házak, a román ortodox és görög katolikus 
egyház, magyarország országgyűlése és 
kormánya, valamint románia egyházügyi 
államtitkársága is.

Hazánkból többek között Kövér László, 
az országgyűlés elnöke és Balog Zoltán, 
az emberi erőforrások minisztere volt ott 
Tordán, de vendég volt Jakubinyi György 
gyulafehérvári katolikus érsek is. Bálint 
Benczédi Ferenc unitárius püspök elmond-
ta: „a ma ünnepelt tordai vallásügyi hatá-
rozat nem csupán azért értékes és egyedi, 
mert meghaladja a korát, hanem elsősorban 
azért, mert a gondviselés jelenlétére mutat. 
most elsősorban nem a történelmi múlt-
ra emlékezünk, hanem a jövőnek teszünk 
ígéretet, hogy az 1568. évi határozat nemes 
szándékait megvalósítsuk.”

Szent-iványi ilona elmondta, hogy az 
ünnepi eseményen ismertették az erdélyi 
magyar és szász protestáns egyházak előter-
jesztését, amelyben azzal a kéréssel fordul-
nak a magyar országgyűléshez, románia 
parlamentjéhez és az Európai Parlament-
hez, hogy nyilvánítsák január 13-át a vallás-
szabadság napjává.

– az ünnepség a vallásszabadság emlék-
művének a felavatásával zárult, még emlé-
kezetesebbé téve a Tordán töltött napokat 
– tette hozzá a lelkésznő.

máig HaTó 450 ÉV
Három templomban is ünnepeltek az unitáriusok Tordán

Jubileumi 
ételosztás előtt
Úgy vágtatnak az évek, hogy a Pestszentimrei Ka-
tolikus Karitász aktivistái észre sem vették, hogy 
január 27-én már az 50. alkalommal vendégelik meg 
a hajléktalanokat és a rászorulókat egy jó ebéddel, 
süteménnyel és néhány kedves szóval.

Kovács István, a szervezet lelkes vezetője (nem mintha a többiek 
nem lennének azok…) elmondta, hogy 2010 eleje óta osztanak 
ételt a Nemes utcai Szent imre-templom kertjében, amelyet már 
annyira a sajátjuknak éreznek a vendégek az ebéd napján, hogy 
néhányuknak már törzshelye van, feltéve, hogy időben érkez-
nek…

a karitász önkéntesei maguk is rácsodálkoztak a tényre, hogy 
január utolsó szombatján déli 12 órától már a félszázadik alka-
lommal fogadják az éhes embereket.

– az elején talán sokak számára értelmetlennek tűnt, amit 
csinálunk, de úgy tapasztaljuk, hogy mára egyre többen megba-
rátkoztak velünk és a céljainkkal. Ez utóbbi a legfontosabb, mert 
amíg van rászoruló éhes ember, addig értelme van a mi tevé-
kenységünknek is – mondta kovács istván.

vár a szent lőrinc
iskolakóstolgató foglalkozásokat tartanak február 
16-án és 23-án 14 és 16 óra között a szent lőrinc Ka-
tolikus általános iskolában. A részvétel regisztráció-
hoz kötött (www.szentlorinc.hu). 

Megalapításának 450. évfordulóját ünnepli az idén az unitárius egyház. A jeles 
évforduló tiszteletére az erdélyi tordán rendeztek megemlékezést, amelyen 
2018-at a vallásszabadság és a vallási tolerancia emlékévévé nyilvánították.

„nem a történelmi múltra 
emlékezünk, hanem a jövőnek 
teszünk ígéretet…”

Horváth-csitári 
boglárka lelkész 
2015-ben költözött a 
kerületbe családjával, 
amely idén tovább 
gyarapodott
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Hosszú évekre tekint vissza az 
a hagyomány, hogy a havanna-
lakótelepi Szent lászló Plébánia 
farsangi bált szervez az egyház-
közösség fiataljai számára. idén 
sem lesz ez másként. 

gyermekek 
FarSaNgja
a mostani gyermekfarsangot 
a magyar népmesék témájában 
szervezik, vagyis elsősorban 
ezek által ihletett jelmezekben 
várják a gyermekeket, s a műsor 
és a játékok is ehhez kapcsolód-
nak majd. Természetesen azokat 
a gyerekeket is szeretettel fogad-
ják, akik már kitalálták és elké-
szítették a jelmezüket, s az nem 
a magyar népmesékhez kötődik. 
További részletek a templom 
hátsó hirdetőtábláján olvasha-
tók.

időpont: február 10. (szom-
bat), 10 óra.

Helyszín: kondor Béla kö-
zösségi Ház (kondor Béla sé-
tány 8.).

Bővebb információ, jegy-
vásárlás: Szent lászló Plébá-
nia (kondor Béla sétány 6., 
291-1926, sztlplebania@mail.
datanet.hu).

SzÉkely BÁl
„mi az a zakuszka? Nem tu-
dod, hogy a berbécs állat vagy 
szerszám? azt hiszed, a bor-
víz egy újfajta koktél? Ha nem 
vagy földi, gyere el a XViii. 
kerületi 3. székely bálra, és 
megtanítjuk neked, ha tudod, 
akkor pedig ne csak bőcsködj 
vele, hanem mutasd is meg, 
hogy kell igazán megsuvadni! 
a bálra ételt nájlonpungában 
hozz, cserébe mi terített asz-
tallal és kürtős kaláccsal vá-
runk. lesz egész estés élő zene, 
néptánc, tombola és határta-
lan mulatság. a talpalávalót a 
Csíkkarcfalvi zenekar húzza”– 
így invitál a márton áron Dél-
pesti Székely kör a Facebook-
oldalán a harmadik székely 
batyus bálra. 

a szervezők az elmúlt két év 
tapasztalatai alapján újdonsá-
gokkal, meglepetésekkel is ké-
szülnek. a tombola fődíja egy 
wellness-hétvége a csíkszeredai 
Fenyő Hotelben. 

a szervezők minden érdeklő-
dőt szeretettel várnak!

időpont és helyszín: febru-
ár 17. (szombat) 19 óra, rózsa 
művelődési Ház (Városház utca 
1–3).

Belépőjegy: 4000 Ft.
Bővebb információ, jegyvá-

sárlás: Balogh katalin (06-30-
246-8367).

PITyPaNg-BÁl
a korábbi évekhez hasonló-
an ezúttal is megrendezik a 
Pitypang óvodában a Szülők-
nevelők bálját. a szervezők 
szeretettel hívják és várják az 
óvodához tartozó és a családi 
játszóházba járó szülőket, a ba-
ráti társaságukat, akik szóra-
kozni, kikapcsolódni vágynak, 
egyben szívesen járulnak hozzá 

a gyermekek hétköznapjainak 
színesítéséhez, az intézmény 
fejlesztéséhez.

a vendégek részvétele és tá-
mogatása, valamint a tombola 
és a büfé bevétele ugyanis újabb 
élmények forrását biztosítja a 
gyermekek számára. a jó han-
gulatot az óvoda közössége, a 
Coctail zenekar, a büfé, az éjféli 
tombola és a hajnalig tartó tánc 
garantálja.

a bál estéjén a vendégek 
fogadása a gyermekek otthoni 
lefektetése és a nekik járó esti 
mese után, 20.30-tól kezdődik. 
az érkezőket 21 óráig üdvözlő-
itallal várják, a büfében külön-
böző italok, üdítők, szendvicsek 
és aprósütemény vásárolható.

a tombolasorsoláshoz szíve-
sen fogadnak felajánlásokat.

időpont és helyszín: február 
24. (szombat) 19 óra, kondor 
Béla közösségi Ház.

Bővebb információ, jegyvá-
sárlás: Pitypang óvoda (295-
3161, info@pitypangovoda.hu).

Ê kovács Attila

a bő másfél évtizedes múltra visszatekintő évnyitó program 
nemcsak azoknak kínált remek szórakozást, akik tudományos 
alapon rajonganak az évmilliók során kialakult különleges for-
májú vagy simára csiszolt színes ásványokért, hanem azoknak is, 
akik díszként szeretik a színes köveket a lakásuk polcain vagy 
karkötőbe, nyakláncba, gyűrűbe foglalva.

a vásárlók idén is keresték a sokak által gyógyhatásúnak vélt 
hegyikristályt. az asztalokon sorakozó számtalan kő között a 
néhány száz forintostól a több tízezer forintot érőig mindenféle 
akadt. az ásványok, opálok, csiszolatok, gyöngyök, csigák, kagy-
lók és egyéb kövületek ezerféle színe és formavilága nemcsak a 
felnőttek, hanem a gyerekek fantáziáját is megmozgatta. S ha 
mindent alaposan meg akart csodálni az ember, akkor bizony 
rövidnek bizonyulhatott még az amúgy ötórás nyitvatartási idő 
is. 

a kiállítók között mindig sok a visszatérő vendég. közülük 
többen valódi megszállott gyűjtők. Van, aki civilben hivatalnok, 
nyugdíjas, de akad profi térképész is. abban minden „profi” 
egyetért, hogy a kőzetgyűjtés egy olyan szenvedély, amit nem 
lehet abbahagyni, ha egyszer elkezdi az ember. Pedig meggaz-
dagodni nem lehet belőle, és a gyűjtés is egyre nehezebb, mert 
az igazán jó lelőhelyek többsége magán- vagy céges tulajdonban 
van. 

Ha valaki mégis úgy dönt, hogy szeretné elkezdeni az ásvány-
gyűjtést, nagy segítséget kaphat a www.geomania.hu internetes 
oldalon, ahol tájegységekre és azokon belül településekre bont-
va számos magyarországi lelőhely megtalálható. a helyszínekre 
kattintva néhány fénykép és az adott helyen gyűjthető kőzetek, 
ásványok rövid leírása ad útmutatást.

Ê Puskás A.

a Batyustól
az egyháziig
Kerületünkben is megkezdődött a báli szezon
itt a február, amellyel kezdetét veszi a báli szezon. A nagy-
böjtöt megelőző időszak közismerten az ünnepi estélyek, 
farsangi bálok ideje. Kerületünkben is több bált rendeznek 
az idén is – felnőtteknek, gyermekeknek egyaránt.

ásványok és kőzetek
tucatnyi gyűjtő, árus és számos, a kőzetek, ásványok, 
illetve az azokból készült ékszerek iránt érdeklődő töl-
tötte meg január 7-én a Kondor Béla Közösségi házat a 
hagyományos év eleji ásványkiállításon és -börzén. 

A Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és 
Rendelőintézet (1204 Bp. Köves u. 1. )

gazdasági igazgatója 
álláshirdetést tesz közzé 

az Intézmény Élelmezési osztályán

SZAKÁCS, CUKRÁSZ 
ÉS KONYHAI KISEGÍTŐ
munkakör betöltésére

Jogviszony időtartama: határozatlan idejű 
közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A munkavégzés helye: 1204 Budapest, Köves u.1.

Jelentkezési feltételek:
• szakács szakmunkás bizonyítvány (szakács

munkakör betöltéséhez)
• cukrász szakmunkás bizonyítvány (cukrász

munkakör betöltéséhez)
• általános iskolai végzettség (konyhai kisegítő

munkakör betöltéséhez)
• orvosi alkalmasság
• nagy munkabírás (közepesen nehéz fizikai munka,

meleg üzemben történő munkavégzés)
• érvényes erkölcsi bizonyítvány

A jelentkezési dokumentációnak az alábbiakat kell
tartalmaznia: 
Fényképes önéletrajz, maximum 1 oldal az alábbiak
szerint részletezve:
• iskolai végzettség 
• korábbi munkahelyek felsorolása, azt ott eltöltött

munkaviszony és munkakör feltüntetésével

A jelentkezés elbírálása: az ellátás érdekeire való
tekintettel folyamatosan történik

A jelentkezést elektronikusan kérjük benyújtani 
az alábbi címre:

Dr. Dohányosné Tenkes Erzsébet
élelmezési osztályvezető nevére címezve az 

elelmezes@jahndelpest.hu e-mail címre

JahnFerencKorhaz_KER-3_szerzodes_2018-01-04_XVIII 90 x 205  12/01/2018     

SÜTŐIPARI 
OPERÁTOR
MUNKAKÖRBE FELVÉTELT HIRDET

Multinacionális sütőipari cég budapesti 
üzemébe keres

GÉPKEZELŐ OPERÁTORT
SÜTŐIPARI GÉPSORRA

Kiemelt fizetés, bejelentett munkakör,  
modern munkakörélmények.

Előnyt jelent:
termelő üzemben szerzett tapasztalat,

sütőipari végzettség.
Jelentkezés a munkavégzés helyén:

Budapest, 18. kerület, Besence utca 11.

WRIGHT DENTAL
HUNGARY KFT.

Hosszú távú 
feladatainak 

megvalósításáHoz 
Betanított 

mUnkásokat keres,

változatos 
gépkezelői munka

tiszta, kUltUrált 
környezet 2 műszak 

Jelentkezni lehet
hétköznap:
1181 Budapest

Reviczky Gyula út 9-11.
tel.: 06 30 497 0039

e-mail: info@wdental.hu

WRIGHT DENTAL
HUNGARY KFT.

gyakorlattal 
rendelkező

ADMINISZTRÁTORT
keres
alap anGol

nyelvtudás előny.
Jelentkezni 

lehet hétköznap:
1181 Budapest 

Reviczky Gyula út 9-11.
tel.: +36 30 497 0039
e-mail: info@wdental.hu

Mindenkivel 
tudatjuk, aki ismeri 

és szereti, hogy 
Drága édesanyánk 
Bordás Sándorné, 
mindenki Ida, Idus 

nénije 86 éves  LETT. 
Kívánunk neki 
hosszú, boldog 
életet erőben, 

egészségben. Fiai, 
unokái és testvérei.

Gerinc és izületi  diagnosztikai és terápiás központ 

Dr. Németh Lóránd 
gerinc és izületi specialista 

reumatológus forvos

 Gerinc, izületi és végtagfájdalom, 
duzzanat , zsibbadás, kopásos és gyulladásos 
gerinc és izületi betegségek kivizsgálása és 
szakszer  kezelése
 Gerinc és izületi specialisták, konzulensek  
 Gerinc és izületi beavatkozások, injekciós 
és infúziós kezelési lehetségek 

Ne éljen 
fájdalommal ! 

Bejelentkezés: 
06 1 291 - 0539
06 1 290 - 0921
1181. Budapest 

Ülli út 419. 

www.maganreumatologia.hu
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A városgAZdA Xviii. KErülEt 
nonProFit Zrt. A KÖvEtKEZŐ 

PoZíCiÓKBA KErEs MUnKAtársAKAt:

A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. a követk : 
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n EMElŐgéP-KEZElŐ: Emelőgép-kezelő munkatársat keresünk. Feladatok: - emelőkosaras 
gépjármű vezetése, - az emelőgép biztonságos kezelése, ellenőrzése, - a munkavégzési területet 
felmérése, - az előírt biztonsági feladatok elvégzése, - munkavédelmi előírások betartása és betar-
tatása, - a munkakörhöz kapcsolódó adminisztrációs feladatok elvégzése. Elvárások: emelőgép-
kezelő (kivéve targonca) OKJ-s bizonyítvány megléte (OKJ 32 582 02), gépkezelői kiskönyv megléte 
a következő gépcsoportokra: mobil szerelő kosár (4223), hidraulikus szerelőkosaras gépjármű 
(4224), B kategóriás vezetői engedély, pontos, felelősségteljes munkavégzés. Előny, de nem feltétel: 
fakitermelői végzettség.

n vArrodAi MUnKAtárs: Varrodai munkatársat keresünk. Feladatok: munkaruha készítés, 
külső megrendelők részére javítási és varrási feladatok elvégzése, kapcsolattartás az ügyfelekkel. 
Elvárások: szakirányú végzettség, több éves releváns tapasztalat, pontos, megbízható munkavégzés, 
monotóniatűrés.

n sEgédMUnKás: Társaságunk segédmunkást keres budapesti munkavégzéssel. Önmagára 
és munkájára is igényes alkoholmentes életet élő energikus férfi jelentkezését várjuk. Építőiparban 
szerzett gyakorlat és tapasztalat előny.

n villAnysZErElŐ: Villanyszerelő végzettséggel rendelkező munkatársat keresünk. Elvárások: 
Végzettséget igazoló bizonyítvány, legalább 5 éves szakmai tapasztalat, megbízhatóság, precíz 
munkavégzés, rugalmasság alapfeltétel. Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló végzettség 
előnyt jelent.

n nEhéZgéPKEZElŐ: Feladatok: A Mélyépítési Osztály tevékenységén belül építőipari és 
mélyépítési földmunkagépek szakszerű kezelése, üzemeltetése. Kisebb karbantartási, hibaelhárítási 
feladatok elvégzése a munkagépen. Elvárások: szakirányú, hatályos OKJ-s bizonyítvány és a gép-
csoportokat tartalmazó NKH-s kiskönyv, felelősségteljes, pontos munkavégzés, csapatszellem.

n AUtÓsZErElŐ: Társaságunk autószerelő pozícióba keres kollégát. Feladatok: gépjárművek 
és azok szerkezeti egységeinek szerelése, alkatrészek pótlása és cseréje, valamint javítása és 
felújítása, hibafeltárás; gépjárművek műszaki ellenőrzése, műszeres vizsgálatok és diagnosztikai be-
állítások végzése. Elvárások: autószerelő vagy technikusi végzettség; gyakorlati ismeretek; több éves 
szerelői tapasztalat; pontos munkavégzés; kulturált megjelenés; csapatszellem; jó problémamegoldó 
képesség. Amit kínálunk: stabil munkahely, változatos feladatok.

n KÖnyvElŐ: Felelősség: A számviteli törvény szerint a Társaság kezelésében, illetve 
tulajdonában lévő eszközökről és forrásokról, továbbá a gazdasági műveletekről olyan könyvviteli 
nyilvántartás vezetése, amely a bekövetkezett változásokat a valóságnak megfelelően, folyamatosan 
áttekinthetően mutatja. Feladatok: - Bejövő és kimenő számlák könyvelése; - Főkönyvi könyvelési 
feladatok ellátása; - Főkönyvi egyeztetések végrehajtása; - Éves beszámoló elkészítésében 
aktív részvétel, időszaki zárási feladatok elvégzése; - Tárgyi eszközökhöz, immateriális javakhoz 
kapcsolódó gazdasági események könyvelése; - Új gazdasági események számviteli megoldásának 
kialakításában való közreműködés, kapcsolódó projektekben való aktív részvétel; - Adózással kap-

sZolgáltAtás
n dr. Kőnig éva főorvos bőrgyógyászati magánrendelésemet XVIII. Aranyeső u. 2. szám 

alatt végzem. Rendelési idő: Kedd:15-19, Szombat:8-12 Telefon: 06-1-290-8202, 06-1-317-
0797, 06-20-922-1629

n házhoz járó fodrász női, férfi, gyermek hajvágás, festés, dauer! Tel.: 290-4382

n víz, gáz, fűtésszerelés, wc,-tartály, mosdó, csaptelep, bojler, mosogató, szifon,  javítása 
fürdőszoba kiépítése, csőtörések javítása, kerti csap csere ásással,  radiátorok radiátorszelep 
cseréje, padlófűtés szerelése: 06-20-36-32-318

n sZŐnyEgtisZtítás, KárPíttísZtítás a leggyorsabban! Melegvízes mélymo-
sás, vegytisztítás, szegés, javítás garanciával! NON-STOP HÍVHATÓ! Kárpittisztítás 2 napon 
belül! Telefon: 280-75-74, Mobil: 06-30-94-94-360, www.szonyegexpressz.hu

n víz-gáz- fűtésszerelés, csatornaépítés kivitelezés,tervezéssel, teljeskörű ügyintézéssel. 
Gázkazánok, konvektorok,cirkók, bojlerek, tűzhelyek javítása, cseréje, akár azonnal is. Fűt-Hűt 
2003 Bt. Tel.:06709487751

n víz-gáz- fűtésszerelés, csatornaépítés kivitelezés,tervezéssel, teljeskörű 
ügyintézéssel. gázkazánok, konvektorok,cirkók, bojlerek, tűzhelyek 
javítása, cseréje, akár azonnal is. Fűt-Hűt 2003 bt. tel.:06709487751

n számítógépek javítása helyszínen, hétvégén is. Vírusirtás, tanácsadás, telepítések, 
alkatrészcsere garanciával. Ingyenes kiszállás. Aradi Zoltán Tel.: 06-70-519-2470, Email: 
szerviz@szerviz.info

n Kaiser viktor gázkészülék javító Cirkók, kazánok, vízmelegítők, konvektorok és 
tűzhelyek tisztítása, javítása,  karbantartása, ellenőrzése.  Víz, gáz és fűtésszerelés tervezéstől 
a kivitelezésig. Telefon:06-309-400-495, 06-306-755-647

n ABlAK, AJtÓ, REDŐNY, MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓK, redőnyök, szúnyoghálók beépítése, 
cseréje 35% kedvezménnyel! Helyreállítással, ingyenes munkafelméréssel, garanciával. Tel.: 
0630-849-4294

n Dugulás elhárítás, falbontás nélkül víz, gáz, központi fűtésszerelés. 
ázások csőtörések megszüntetése. Mosdók,  Wc tartályok és szifonok 
cseréje.  tel.: 06-20-491-50-89

n lAKAtos MEstEr gyorssZolgálAt! Zárnyitás, zárszerelés azonnal. Rácsok, 
ka¬puk, kerítések, galériák készítése, egyéb la¬katosmunkák. Tel: 06-30-299-12-11

n viZsZErElés gyorssZolgálAt, víZ – CSATORNA VEZETÉK JAVÍTÁSA, 
TELJES CSERÉJE LAKÁSBAN ÉS UDVARON FÖLDMUNKÁVAL IS. KERTI CSAP CSERE, CSŐ-
FAGYASZTÁS. 06-70-544-4050

n gáZKésZüléK KArBAntArtás-TISZTITÁS, KONVEKTOR, HÉRA, CIRKÓ 
TŰZHELY JAVÍTÁSA, BEKÖTÉSE, CSERÉJE. VÍZÓRA-CSERE A LEGKEDVEZŐBB ÁRON! 
VÍZVEZETÉK-SZERELÉS WC-ÉK, TARTÁLYOK, CSAPOK, SZIFONOK JAVÍTÁSA CSERÉJE. 
DUGULÁSELHÁRÍTÁS GÉPPEL FALBONTÁS NÉLKÜL! INGYENES KISZÁLLÁS! TEL.: 401-08-09 
PINTÉR ZOLTÁN, VÍZ-GÁZ SZERELŐ.

n AblAkJAvÍtás! WWW.AJtoAblAkDoktor.Hu 22 éve vállalom kedvező 
árakon ablakok, ajtók javítását, illesztését, zárak cseréjét, festését, 
hőszigetelő üvegezését, szigetelését garanciával. Felmérés díjtalan! 
HorvátH ákos tel.: 06-70-550-0269

n AsZtAlos JAvítást – GYÁRTÁST VÁLLALOK, INGYENES HELYSZÍNI FELMÉRÉSSEL, 
HÉTVÉGÉN IS. REGDON CSABA, 1201 BP. ALSÓHATÁR U. 12., 06-20-9-579-533, 06-1-284-92-13

ingAtlAn ElAdÓ/KiAdÓ
n ElAdÓ, kiadó ingatlant keresek Ügyfeleim részére! Sikeres eladás esetén 2% - 3% jutalé-

kért. Értékbecslés, 16 éves szakmai tapasztalat! PANEL LAKÁS FIX 300000Ft. Hívjon, nem fog 
csalódni! Tel.: 06 20 397-40-55

állás
n Xviii. kerületben működő konyháinkra keresünk munkatársakat fekete mosogató, munka-

körbe hétfőtől péntekig tartó munkarendbe. Jó munkakörülmények, bejelentett bér. Jelentkezni 
az alábbi telefonszámon lehet: +36 1 294 2462.

n lAKástAKArításhoZ SEGÍTSÉGET KERESEK A 18. KERÜLETBEN, HETI 1 ALKALOM-
MAL MEGFIZETHETŐ ÁRON. ÉRD.: 0620/3989152

n Budapest Xviii. kerület Életfa Szociális Szolgálat munkatársat keres szociális alapszol-
gáltatás keretében házi segítségnyújtás szolgáltatás biztosításához vezető gondozó munkakörbe. 
Jelentkezés feltétele: - általános ápoló, szociális asszisztens, szociális szakgondozó, szociális 
gondozó – szervező, szociális munkás, okleveles egészségügyi szociális munkás képesítés. 
Jelentkezés módja: szakmai önéletrajz motivációs levél kíséretében e-mailben vagy postai úton. 
E-mail: kozpont@eletfa18.hu Postacím: 1184 Budapest, Lakatos út 9.   Érdeklődni lehet: 06 20 
2621926 telefonszámon 

n Budapest Xviii. kerület Életfa Szociális Szolgálat munkatársat keres szociális 
alapszolgáltatás keretében házi segítségnyújtás szolgáltatás biztosításához szociális gondozó 
munkakörbe. Jelentkezés feltétele: - szociális gondozó és ápoló, szociális asszisztens, szociális 
szakgondozó, szociális gondozó – szervező képesítés. Jelentkezés módja: szakmai önéletrajz 
motivációs levél kíséretében e-mailben vagy postai úton. E-mail: kozpont@eletfa18.hu Postacím: 
1184 Budapest, Lakatos út 9.  Érdeklődni lehet: 06 20 2621926 telefonszámon 

csolatos feladatok ellátása, bevallások elkészítésében való részvétel, adófolyószámlák egyeztetése; 
- Jogszabályváltozások lekövetése; - Közreműködés az adóellenőrzéseken és a könyvvizsgálatokon; 
- Társosztályokkal való szoros együttműködés; - Dokumentációk, nyilván-tartások kezelése; - Egyéb 
adminisztrációs feladatok ellátása. Elvárások: Közép vagy felsőfokú számviteli vagy pénzügyi 
végzettség; mérlegképes könyvelői végzettség; minimum 3 éves könyvelési gyakorlat; naprakész 
adózási és számviteli ismeretek; felhasználói szintű, magabiztos számítógépes ismeretek (MS Offi-
ce); felelősségteljes, önálló munkavégzés; precizitás, jó analitikus és problémamegoldó képesség; 
rendszerszintű gondolkodás; csapatszellem; nonprofit területen és társasházi könyvelésben szerzett 
tapasztalat előnyt jelenthet.

n hElPdEsK MUnKAtárs: Társaságunk helpdesk munkatárs pozícióba keres munkavállalót. 
Feladatok: - a felhasználók napi szintű helyi, vagy távmenedzselt informatikai támogatása; - kliens 
oldali eszközök (telefon, asztali és hordozható számítógép, nyomtatók, stb.) beüzemelése, hibael-
hárítása, cseréjének elvégzése; - vezetékes és vezeték nélküli hálózat üzemeltetési, hibaelhárítási 
feladatinak ellátása; - alapszoftverekkel (Levelezés, Office, Intranet) kapcsolatos felhasználói 
segítségnyújtás; - üzleti szoftverekkel (pl.: pénztár rendszer, könyvelési- és bér rendszer, iktatási 
rendszer, stb.) kapcsolatos felhasználói segítségnyújtás; - részvétel az éves informatikai eszközöket 
érintő leltározási feladatok ellátásában; - informatikai rendszerekkel kapcsolatos nyilvántartások 
vezetése, átadás-átvételek dokumentálása; - saját napi feladatainak vezetése a Társaság központi 
IT Help-Desk rendszerében. Elvárások: informatikus végzettség, kreatív és önálló munkavégzés, 
precizitás és megbízhatóság, szervezőkészség. Előny, de nem feltétel: hasonló területen szerzett 
1-2 éves tapasztalat.

n Jogi AssZisZtEns: Jogi asszisztens munkatársat keresünk beszerzési területre. A munka-
kör célja: Részvétel a Társaság beszerzési folyamataiban, az elkészült dokumentáció jogszerűségé-
nek vizsgálata, szükség szerint korrigálása, javaslatok tétele. Feladatok: - közreműködés a Társaság 
beszerzési terveinek kialakításában, együttműködve a jogi, a gazdálkodási, valamint a kivitelezés 
erre kijelölt felelőseivel; - részt vesz a Társaságnál fellépő beszerzési folyamatok bonyolításában, az 
igénylések tartalmi és jogi megfelelőségének vizsgálatában; - részvétel a Társaság közbeszerzési 
eljárásainak bonyolításában, illetve adatszolgáltatás, ha külső szakértő végzi a bonyolítást; - 
részvétel a Társaság beszerzési folyamatainak, szabályozásainak bővítésében, fejlesztésében; - az 
elkészült beszerzési dokumentumok szakmai és formai ellenőrzése; - új beszállítók keresése, piaci 
lehetőségek feltérképezése; - közreműködés a beszállítók elő- és utóminősítésében; - támogatás 
nyújtása a Társaság többi szakterületének beszerzéssel összefüggő kérdésekben. Elvárások: jogi 
tapasztalat, logikus, dinamikus személyiség, kiváló kommunikációs és problémamegoldó képesség, 
együttműködő készség, elhivatottság, MS Office felhasználói szintű ismerete (Word, Excel, 
Outlook). Előnyt jelent: hasonló munkakörben szerzett 1-2 éves tapasztalat, közbeszerzési eljárások 
lefolytatásában szerzett tapasztalat.

n gondnoK: Társaságunk gondnok munkakörbe keres munkatársat telephelyein történő üze-
meltetési, karbantartási feladatok ellátására. Feladatok: - általános üzemeltetési és karbantartási 
feladatok ellátása; - épületek, berendezések és felszerelések, tereptárgyak állapotának napi 
ellenőrzése; - a létesítmények beosztásának naprakész ismerete; - az igénybevétel ellenőrzése, 
a bérlői jelenléti ívek vezetése, a jogosulatlan pálya-, és egyéb létesítményhasználók kiszűré-
se; - nyilvántartások folyamatos vezetése. Elvárások: alapfokú végzettség, jó problémakezelő és 
együttműködési készség, kulturált és fegyelmezett magatartás, csapatszellem, megbízható, önálló, 
felelősségteljes munkavégzés. Előny: hasonló területen szerzett tapasztalat. Amit kínálunk: hosszú 
távú munkalehetőség, versenyképes fizetés.

n rAKtáros: Feladatok: - a Társaság által vásárolt anyagkészletének és tárgyi eszközeinek gépi 
nyilvántartása; - raktárkészletet érintő nyilvántartások vezetése; - a szigorú számadású anyagmoz-
gatási bizonylatok kezelése; nyilvántartása; - havi ellenőrzés a raktár és a gépi nyilvántartással; - a 
raktárhelységben elhelyezett anyagok mozgatása; - tengelymérleg kezelése, mérlegjegyek összesí-
tése táblázatba; - a közvetlen vezető által elrendelt, ad-hoc jellegű feladatok végrehajtása. Elvárá-
sok: terhelhetőség, adminisztratív tapasztalat, jó kommunikációs, szervező és koordinációs készség, 
felhasználói szintű Office ismeretek (Word, Excel, Outlook), pontos, megbízható munkavégzés.

n KisZolgálÓ rEndsZEr üZEMEltEtŐ: Feladatok: - üzleti alkalmazások üzemelte-
tése, támogatása vállalati környezetben; - IT üzemeltetési feladatok azonosítása, az üzemeltetéshez 
kapcsolódó folyamatok egyeztetése és dokumentálása; - frissítések, verzióváltások végrehajtása; 
- események monitorozása, a felmerülő hibák vonatkozásában hibaelhárítás végrehajtása; - IT 
szolgáltatások mérhető és ellenőrizhető paraméterek alapján történő elszámolása; - IT projektek 
bevezetési feladatainak specifikálásában való részvétel, projektek üzemeltetés oldali felügyelete, 
koordinálása, tesztelési feladatok ellátása; - az SLA feltételek folyamatos biztosítása. Elvárások: 
minimum középfokú, szakirányú végzettség, 1–3 év üzemeltetési tapasztalat munkaállomási és 
szerver oldali üzemeltetésben, kreatív, megbízható, önálló munkavégzés, jó kommunikációs és kap-
csolattartó képesség. Előny, de nem feltétel: IT projekt részvételi, esetleg projektvezetői tapasztalat, 
vezetői tapasztalat, B kategóriás vezetői engedély, önkormányzati szervezetek ismerete, valamint a 
2013. évi L. törvény ismerete.

n MélyéPítés MŰvEZEtŐ: Társaságunk művezető pozícióba keres munkavállalókat építési, 
felújítási és karbantartási feladatok előkészítésére, helyszíni irányítására. Feladatok: - az osztály-
vezető iránymutatása alapján a munka szervezése, annak helyszínen történő irányítása, a munka-
folyamatok megszervezése; - a művezető koordinálja és ellenőrzi az osztályvezető által elrendelt 
munkák végrehajtását; - a műszaki adminisztrációtól átvett munkalapok alapján kijelöli a munkát 
végző csoportokat; - az elkészült munkák műszaki átvétele, mennyiségi és minőségi ellenőrzése, 
a felmerülő hibák kijavításáról való intézkedés; - amennyiben a munka külső vállalkozó bevonását 
igényli, úgy a pályáztatás lebonyolítása, ajánlatok kérése, kiértékelése, döntés előkészítése; - folya-
matos kapcsolattartás a társaság beszállítóival, közreműködés az anyagbeszerzések lebonyolításá-
ban; - az irányítása alá tartozó munkavállalók beosztásának elkészítése; - a munkakörhöz tartozó 
adminisztrációs feladatok elkészítése. Elvárások: mélyépítő technikusi, vagy magasabb szakirányú 
végzettség; hasonló munkakörben szerzett, legalább 1- 3 éves tapasztalat; kiváló szervező és 
koordinációs képesség; jó problémamegoldó képesség; jó kommunikációs készség; felhasználói 
szintű számítógépes ismeretek (Word, Excel, Outlook, stb.); B kategóriás vezetői engedély. Előny, 
de nem feltétel: TERC költségvetés készítő program ismerete.

 Jelentkezés módja: önéletrajzzal, e-mailben vagy postán, a pozíció megnevezésével az 
alábbi elérhetőségeken: E-mail: allas@varosgazda18.hu Postacím: városgazda Xviii. 
kerület Nonprofit Zrt. 1181 budapest, baross utca 7.
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CSATLAKOZZ

SZAKOSZTÁLYUNKHOZ!

CSATLAKOZZ

SZAKOSZTÁLYUNKHOZ!

VÁRJUK ELSŐSORBAN A 4-6, 
MAXIMUM 10 ÉVES KORÚ FIÚ ÉS 
LÁNYOK JELENTKEZÉSÉT, AKIK 
ÉRDEKLŐDNÉK A KORCSOLYÁZÁS 
ÉS A JÉGKORONG IRÁNT!

EDZŐ: 

TEJFALUSSY BÉLA 
EGYKORI VÁLOGATOTT JÉGKORONGOZÓ, 
A HÍRESSÉGEK CSARNOKÁNAK TAGJA

OKTATÁSI IDŐPONTOK: 
hétfő és szerda 16-17 óra
vasárnap 10-11 óra
(2018. február 10-ig)

Jelentkezés
Telefonszám:  06/30 226-9973 és 06/30 951-7444 
E-mail:  akademia@varosgazda18.hu
Web:  www.akademia18.hu
Facebook:  fb.com/sportakademia18

JÉGKORONGJÉGKORONG

Pestszentlőrinc-Pestszentimrén

2017. december 2-től 2018. február 11-ig
a régi Piac téren, kedvezményes árakkal, 

korcsolya bérlési lehetőséggel várjuk 
a korcsolyázni vágyókat!

Nyitva tartás:
hétfőn és szerdán: 17-20 óráig

kedden és csütörtökön: 15-20 óráig
pénteken: 15-21 óráig 

szombaton: 10-21 óráig
vasárnap: 11-20 óráig 

iskolaszüneti napok alatt: 10-21 óráig
(14-15 óra között pályafelújítással)

A NYITVATARTÁSI IDŐ MÓDOSULHAT AZOKBAN AZ 
IDŐSZAKOKBAN, AMIKOR JÉGKORONG EDZÉSEK FOLYNAK A PÁLYÁN!

Ünnepi nyitvatartás: 
12.24. 10-13 óráig 
12.25. 13-21 óráig

12.26-12.30. 10-21 óráig
12.31. 10-14 óráig
01.01. 13-21 óráig
01.02. 10-21 óráig

PESTSZENTIMREI SPORTKASTÉLY

Jegyár: 3.990 Ft
Jegyvásárlási lehetőség:

Pestszentimrei Sportkastély
(1188 Budapest, Kisfaludy u. 33/c)

Rózsa Művelődési Ház
(1181 Budapest, Városház u. 1-3.)

www.jegy.hu

2018.
április 6.

péntek
20 óra

KONCERT
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14 Februárban folytatódik a Nyugdíjas AkadémiaProgramajánló

Programok
rÓZsA MŰvElŐdési háZ

városház utca 1–3.
Telefon: 290-9498, 291-2896
www.rozsamh.hu
Január 27. 11 óra: Csiribiri – Halász 
Judit koncertje. Belépőjegy: 2500 
Ft.
Január 27. 16 óra: Magyar táncház 
gyermekeknek. Belépőjegy: 300 Ft.
Január 27. 19 óra: Magyar táncház 
felnőtteknek. Belépőjegy: 500 Ft.
Január 29. 14 óra: Jézusa kezében 
kész a kegyelem – Lázár Csaba 
előadása Arany János balladáiból. A 
belépés ingyenes!
Február 4. 15 óra: Pánik a fedél-
zeten – musicalkomédia a Gergely 
Theater előadásában. Belépőjegy: 
2500 Ft, diákoknak és nyugdíjasok-
nak: 1800 Ft.
Február 11. 11 óra: Mazsola és 
Tádé – a Fabula Bábszínház előadá-
sa. Belépőjegy: 990 Ft.
Hétfőnként 9.30-tól Pilates-torna. 
Segít a karcsúság megőrzésében, 
az izomzat feszessé, a törzsizomzat 
stabillá tételében. Oktató: Nagy 
Melinda. Részvételi díj: 1200 Ft/
alkalom, 10 500 Ft/10 alkalom.
Szerdánként 14.30-kor 
meridiántorna. A foglalkozás az 
energia-egyensúly helyreállításával 
erősíti az immunrendszert.
Tanfolyamainkra, foglalkozásainkra 
(New Dance World tánciskola, 
gerinctorna, ringató, zumba, 
callanetics, baba-mama klub, Etka-
jóga) jelentkezni és azokról további 
információt kérni az elérhetősége-
inken lehet. 
A művelődési ház nyitvatartása: 
hétfőtől péntekig 9–19 óráig, hét-
végén a rendezvényekhez igazodva. 
Az itt található Ticket Expressz-iro-
dában jegyek válthatók koncertekre, 
kiállításokra és színházi előadá-
sokra. Terembérlési lehetőség 
esküvőkre, összejövetelekre az 
elérhetőségeinken való előzetes 
egyeztetés alapján.

4sEAsons sí- és 
snowBoArdPArK

városház utca 40.
Telefon: +36-30-575-3262
Síiskolánkban a mesterséges 
pályán folyamatosan lehet sízést, 
snowboardozást tanulni. Egyéni és 
csoportos oktatás 3 éves kortól 
kezdve az emberi élettartam és 
a vállalkozó kedv határáig. A 
csoportokat életkor és tudásszint 
szerint állítjuk össze. Beiratkozás 
szerdánként 16–19 óráig, szom-
batonként 10–13 óráig. A pályán 
szakképzett oktatók, különleges 
minőségű mesterséges burkolat, 
két sífelvonó, egy mozgójárda-fel-
vonó és esti világítás segíti a sízni 
vágyókat.
Részletes információ a síiskola hon-
lapján: www.siiskola-bokaykert.hu.

dEáK FErEnC „BAMBA” 
sPortCEntrUM

thököly út 5.
Telefon: 291-0535
Január 27. 10 óra: XXII. Lónyay-
kupa teremlabdarúgó-torna
Január 27. 16 óra: Baseballkupa a 
Budapest Reds SE szervezésében
Január 28. 9 óra: Futsalbajnokság 
a Városgazda Utánpótlás Akadémia 
szervezésében
Február 3. 10 óra: XXII. Lónyay-
kupa teremlabdarúgó-torna
Február 11. 9 óra: Futsalbajnokság 
a Városgazda Utánpótlás Akadémia 
szervezésében

lŐrinCi nAgyKÖnyvtár

thököly út 5.
Telefon: 291-2575
www.fszek.hu/thokoly
Január 25. 17 óra: Az egészséges 
test, 6. rész. Előadó: Sonnleitner 
Károly életmód-tanácsadó. 
Január 31. 16.30: Társasjátékklub
Február 1. 17 óra: Önismereti 
tréning. Vezeti: Cserbik János. 
Február 5. 14 óra: A Tomory Lajos 
Múzeum Baráti Körének összejö-
vetele
A Galéria 18 kiállítóteremben biblia-
történeti kiállítás tekinthető meg. 
Internethasználói foglalkozás indul 
kezdőknek 16 órában, délelőttön-

ként 9–13 óráig. Időpontok: február 
21., 28., március 7., 14. Jelentkezni 
személyesen és a részvételi díj – 
beiratkozott olvasóknak 120 Ft/óra, 
regisztráltaknak 120 Ft/fél óra – 
egyidejű befizetésével lehet.
62 éven felüli olvasóink ingyen 
internetezhetnek a könyvtárban!

hAvAnnA-lAKÓtElEPi 
KÖnyvtár

csontváry utca 32.
Telefon: 291-1069
Február 1. 10 óra: Csevegő 
csütörtök
Február 7. 16 óra: Kézműves fog-
lalkozás nem csak gyermekeknek. 
Álarcok, farsangi kellékek készítése.
A könyvtár előterében a Tomory 
Lajos Múzeum által összeállí-
tott Mesterek és mesterségek 
Pestszentlőrincen című kiállítás 
látható.

PEstsZEntiMrEi 
KÖnyvtár 

vasút utca 48. 
Telefon: 291-2392
A könyvtár a PIK Ház első emeletén 
hétfőn és szerdán 11–19 óra, csü-
törtökön 9–17 óra, pénteken 11–17 
óra között várja a látogatókat. 
Kedden és szombaton zárva.

Kondor BélA
KÖZÖsségi háZ

kondor béla sétány 8.
Telefon: 291-6564
www.kondorkh.hu
Január 26. 16 óra: Cserebere. Civil 
börze a ClubNetCet szervezésében.
Január 26. 16.30: Gerinctorna
Január 28. 15 óra: Nyugdíjas 
táncklub
Január 29. 17 óra: A Velencei 
Biennálé – a kerületi művészek 
kiállításának megnyitója. Köszöntőt 
mond Massimo Rustico, Olaszor-
szág magyarországi nagykövete.
Január 30. 16.30: Gerinctorna
Január 30. 17.30: A máig ható múlt 
– Pais István filozófiatörténész, ny. 
egyetemi docens előadás-sorozata. 
Téma: Érdekességek a régi Göcsej 
paraszti világából.
Január 31. 18.45: Ladies’ Dance Mix
Február 2. 16.30: Gerinctorna
Február 4. 8 óra: Sakkbajnokság a 
Pestszentlőrinci Sakk-kör szerve-
zésében
Február 4. 15 óra: Nyugdíjas 
táncklub
Február 7. 18.45: Ladies’ Dance 
Mix
Február 8. 14 óra: Fehér asztalnál 
– a NYÉVE összejövetele –, farsangi 
vidámság
Február 9. 16.30: Gerinctorna
Február 11. 10 óra: Csokikoncert – 
zenei ismeretterjesztő előadás, játék 
és muzsika 60 percben.
Február 11. 15 óra: Nyugdíjas 
táncklub
Az Aulagalériában a Velencei Bien-
náléra kiutazó kerületi művészek 
beszámoló kiállítása.
Szombatonként 9 órakor kerámia és 
tűzzománc nyitott műhely, 15 órától 
kézműves kuckó.
Az intézményben működő szakkö-
rökről, klubokról, tanfolyamokról a 
291-6564-es telefonszámon lehet 
érdeklődni.

toMory lAJos MÚZEUM 
központi iroda:
kondor béla sétány 10. 
Telefon: 290-1585, 06-20-316-
9885
Honlap: muzeum18ker.hu 
E-mail: muzeum@muzeum18ker.hu
A Tomory Lajos Múzeum leendő 
központjában, a Herrich–Kiss-
villában (Margó Tivadar u. 
116–118.) a látványraktár és a 
Kondor-emlékszoba az elérhető-
ségeink valamelyikén tett előzetes 
bejelentkezéssel látogatható. 
Helytörténeti információk, online 
térképes felület a kerület telepeivel, 
köztéri és beltéri emlékműveivel, 
szobraival. , Pestszentlőrinc teljes 
utcanév-állományával.
Letölthető tanulmánykötet: 
Sorsfordulók – Pestszentlőrinc és 
Soroksárpéteri az első világhábo-
rúban.

Önálló honlap 1956 kerületi esemé-
nyeiről, a Kenyér és tank – 1956 
pestszentlőrinci és pestszentimrei 
eseményei című tanulmánykötet 
teljes tartalmával: http://18ker1956.
hu/.
Időszaki kiállítások:
Kossuth téri Pavilongaléria: Kaesz 
Gyula építész-belsőépítész-grafikus 
életművét bemutató kiállítás. 
Nyitvatartás: hétfőtől péntekig 10-
től 17.30-ig.
Aeropark – Il–18-as repülőgép 
(a Ferihegy 2B terminál mellett): 
Repüléstörténeti kiállítás.
Szolgáltatások: kutatószolgálat 
előzetes egyeztetés alapján, tárlat-
vezetés magyarul és angolul, hely-
történeti séták, múzeumpedagógiai 
foglalkozások minden korosztálynak 
(a teljes kínálat megtalálható a hon-
lap Múzeumpedagógia menüpontjá-
ban), vándorkiállítások kölcsönzése.

MÚZEUMsAroK 
KiállítÓtErEM

szent lőrinc sétány 2.
Telefon: 06-20-285-0667
Állandó kiállítások: 
200 év emlékei – Pillanatképek 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
történetéből 
Vizek és kövek – Különlegességek 
Sváb Ferenc ásványgyűjteményéből
Tomory-terem: Érdekességek a 
kerületi oktatástörténet múltjából
A kiállítóterem keddtől péntekig 14 
és 18 óra között, szombaton 10 és 
14 óra között tart nyitva.

hAvAnnA KiállítÓhEly

Havanna utca 9.
Telefon: 06-20-316-9885
Állandó kiállítás: Élet a régi-új lakó-
telepeken – Az Állami lakóteleptől a 
Havannáig
Nyitvatartás előzetes telefonos 
egyeztetés alapján.

PEstsZEntiMrEi
KÖZÖsségi háZ

vasút utca 48.
Telefon: 291-9202, 294-5971
www.pikhaz.hu
Január 25. 17 óra: Ingyenes jogi 
tanácsadás. (Előzetes bejelentkezés 
szükséges.) 
Január 26. 10 és 15 óra: Ágacska 
– a Főnix Művészeti Műhely gyer-
mekelőadása. Belépőjegy: 980 Ft. 
Kérjük, hogy a részvételi szándékot 
előre jelezzék elérhetőségeink 
valamelyikén.
Január 27. 9–13 óra és 14–18 
óra között: PIK-varróklub. Varró 
workshopok kis csoportokban kez-
dőknek és haladóknak. Részvételi 
díj: 5000 Ft/alkalom.
Január 27. 10 óra: Kreatív kézmű-
ves klub gyermekeknek. Manuális 
készség- és kreativitásfejlesztő fog-
lalkozások különleges technikákkal 
és alapanyagokkal. Részvételi díj: 
200 Ft + a felhasznált alapanyag 
ára. A foglalkozásra előzetes 
jelentkezést kérünk a 06-20-943-
6249-es telefonszámon, illetve 
elérhetőségeink valamelyikén.
Január 27. 15 óra: Nosztalgia 
táncklub. Zenél a Magic Duó. 
Belépőjegy: 600 Ft.
Január 31. 10 óra: Örömtánc – 
táncfoglalkozás a szenior korosz-
tálynak. Vezeti: Szilágyi Kata. Az 
első foglalkozás ingyenes!
Január 31. 17 óra: Kreatív kéz-
műves klub felnőtteknek. Egyedi 
dekorációk és kreatív megoldások 
a legújabb technikákkal. Részvételi 
díj: 200 Ft + a felhasznált alap-
anyag ára. A foglalkozásra előzetes 
jelentkezést kérünk a 06-20-943-
6249-es telefonszámon, illetve 
elérhetőségeink valamelyikén.
Január 31. 18 óra: NIA – új moz-
gásforma foglalkozás. Vezeti: Antal 
Andrea. Részvételi díj: 1500 Ft/
alkalom vagy 12 000 Ft/10 alkalom. 
Bővebb információ: Antal Andrea 
fehér öves NIA-oktató (06-30-361-
2573, www.niandi.hu).
Február 2. 15 óra: Operett- és 
nótadélután nyugdíjasoknak. Fellép: 
Pető Tóth Brigitta és Gencsev 
Gábor. A belépés ingyenes!
Február 5. 18 óra: Ujfalussy István 
kárpátaljai festőművész kiállítá-

sának megnyitója. Az eseményt a 
XVIII. kerületi Ruszin Nemzetiségi 
Önkormányzat szervezi.
Február 6. 18 óra: Tudatos életmód 
klub. Téma: A kínai holdújév – 
2018 a kutya éve. Előadó: Halász 
Alexandra. Belépőjegy: 400 Ft. 
Február 7. 10 óra: Örömtánc – 
táncfoglalkozás a szenior korosz-
tálynak. Vezeti: Szilágyi Kata. 
Február 7. 10 óra: Hangszersimoga-
tó – játékos, interaktív zenei oktatás 
óvodásoknak. A foglalkozásokat a 
Dohnányi Ernő Zeneiskola pedagó-
gusai vezetik. A belépés ingyenes, 
de előzetes jelentkezéshez kötött. 
A programot az önkormányzat 
támogatja.
Február 7. 14.30: Mindennapi zene 
iskolásoknak. Rendhagyó énekóra 
profi zenészek közreműködésével. 
A részvétel ingyenes  – iskolai 
csoportok előzetes jelentkezését 
kérjük. A programot az önkormány-
zat támogatja.
Február 7. 17 óra: Kreatív kézműves 
klub felnőtteknek. Egyedi dekoráci-
ók és kreatív megoldások a legújabb 
technikákkal. Részvételi díj: 200 Ft 
+ a felhasznált alapanyag ára. A 
foglalkozásra előzetes jelentkezést 
kérünk a 06-20-943-6249-es tele-
fonszámon, illetve elérhetőségeink 
valamelyikén.
Február 7. 17.30: Kertbarátklub. 
Téma: A metszés régi és új alapjai. 
Előadó: dr. Fazekas István. A belé-
pés ingyenes!
Február 7. 18 óra: Nia-foglalkozás. 
Vezeti: Antal Andrea.
Február 8. 17 óra: Ingyenes jogi 
tanácsadás. (Előzetes bejelentkezés 
szükséges.)
Február 9. 9.30: Baba-mama 
klub. Belépőjegy: 750 Ft, testvérek 
esetén: 1250 Ft.
Február 9. 18 óra: Jézusa kezében 
kész a kegyelem – Lázár Csaba 
előadása Arany János balladáiból. 
A belépés ingyenes, de előzetes 
jelentkezést kérünk elérhetőségeink 
valamelyikén. 
Február 10. 9–13 óra és 14–18 
óra között: PIK-varróklub. Varró 
workshopok kis csoportokban kez-
dőknek és haladóknak. Részvételi 
díj: 5000 Ft/alkalom.
Február 10. 15 óra: Nosztalgia 
táncklub. Zenél a Magic Duó. 
Belépőjegy: 600 Ft.

téli téry-túrák
A Téry Ödön Túraklub aktuális 
kirándulásai:
Január 28. (vasárnap): 
Budai-hegység. Útvonal: 
Nagykovácsi–Antónia-árok–
Hosszú-árok–Nagy-szénási 
tanösvény–Nagykovácsi. Talál-
kozó: 8 órakor a Széll Kálmán 
téren. Indulás: 8.15-kor. Túratáv: 
8 km. Költség: BKV. Vezető: 
Versegi Károlyné.
Február 4. (vasárnap): Magyar 
Nemzeti Múzeum. Találkozó: 10 
órakor a pénztárcsarnokban. Költ-
ség: 1600/800/500 Ft (múzeumi 
belépő). Vezető: Kerék Katalin.
Február 11. (vasárnap): 
Pilis hegység. Útvonal: Külső 
Bécsi út–Köves-bérc– Ha-
tár utca–Teve-szikla–„egri 
vár”–Kevély-nyereg–Csobánka. 
Találkozó: 9.05-kor az Árpád híd 
budai hídfőjénél a 218-as busz 
végállomásán. Indulás: 9.19-kor. 
Túratáv: 8 km. Költség: kb. 700 
Ft. Vezető: Dobosné Ildi.
A túrákról további információt 
Versegi Károlyné (Márta) ad a 
06-20-475-4987-es vagy a 06-
70-566-4887-es telefonszámon. 
Mindenkit szeretettel várunk!

vérADás
A rEPülőtérEN
Január 25-én, csütörtökön 10 
és 14 óra között a Liszt Ferenc 
Nemzetközi Repülőtér 2-es 
terminálján várja a véradókat a 
Magyar Vöröskereszt.

Kérik, hogy a személyazonosító 
igazolványukat és a lakcímkártyá-
jukat vigyék magukkal, valamint a 
TAJ-szám megadása is szükséges.

híres Magyar 
nők érkeznek
A 12. szemeszter indul el februárban a pestszentlőrinc-
pestszentimrei nyugdíjas Akadémián. A február 24-i 
első előadáson az időskori függőségekről beszél Jász-
berényi József, a programot koordináló Zsigmond Ki-
rály Egyetem intézményvezetője.

a szombat délelőtti előadásokon kívül folytatódnak a különféle 
tanfolyamok is. Figyelembe véve a hallgatók észrevételeit, javasla-
tait több változás is lesz. a sporttörténet helyett az időskori pszi-
chológiai és pszichiátriai problémák témakörét járják körbe, míg a 
Szulejmán, ami a sorozatból kimaradt téma helyébe a Híres nők a 
magyar történelemben lép.

Folytatódik a Bevezetés az iszlám vallásba, két szinten tartanak 
német nyelvtanfolyamot, és új nyelvként felvehető a kezdő francia.  
a jobb agyféltekés rajz haladó szintjeként színes festési kurzus in-
dul. 

a többi tanfolyam (geopolitikai, művészettörténeti, magyar-
ország története dokumentumfilmek tükrében, kell egy kis áram-
szünet – játékok, önismereti gyakorlatok, fejtörők felnőtteknek, 
táblagépkezelés kezdő és haladó szinten) ugyancsak folytatódik. 

a tanfolyamok többségét nem a polgármesteri hivatal épületé-
ben, hanem a TUD18 képzéskoordinációs irodában tartják.

a tavaszi szemeszter előadásai:
Február 24. – jászberényi józsef: Függőségeink időskorban – se-

gíthet-e a tanulás?
március 10. – juhász gabriella: Személyes adataink védelme
március 24. – kovács györgy: menekülés a félelmeink elől
április 14. – Szabó Sándor Tibor: kommunikáció és agresszió a 

közlekedésben
április 28. – Udvarvölgyi Zsolt: a mai iszlám
május 5. – Dr. Veresné Bálint márta: a vitaminok szerepe az idő-

sek táplálkozásában
május 2. – jászberényi józsef: mit fogyaszt a fogyasztó? a poszt-

modern kor emberéről
Ê P. A.

használd 
a fantáziád!
Arany János balladáinak különleges tolmácsolásával 
lép színpadra Pestszentlőrincen és Pestszentimrén is 
lázár Csaba színész, akit rádióbemondóként is ismer-
het a közönség.

– a ma fiataljai vizualitásban élnek, és elfelejtik használni a fantá-
ziájukat. Pedig van nekik! a fel-
nőttek lusták, hogy megteremtsék 
a feltételeket ehhez – vallja Lázár 
Csaba, aki elhatározta: nem áll be 
a fiatalok helyett gondolkodó fel-
nőttek közé, inkább arra sarkallja 
őket, hogy ne szégyelljék használni 
meglévő fantáziájukat. 

Erre valók a versek, pontosab-
ban arany jános balladái. a színész 
szerint a balladák elbeszélő költe-
ményként remek lehetőséget adnak 
a mesélésre, ráadásul ezek a művek 
tele vannak élettapasztalattal, hu-
morral, jó történetekkel. az előadó 
több mint másfél évtizede járja az 
országot színes, sokrétű, mozgal-

mas műsorával, és ezen a télen kétszer is fellép vele a kerületben. 
a jézusa kezében kész a kegyelem című előadást a lőrinciek január 
29-én 14 órától a rózsában láthatják, az imreiek pedig február 9-én 
18 órától a Pik-ben.

Ê (kegy)

halász judit 
a rózsáBan
Több évtizede énekel a gyermekeknek, aligha találni olyan szülőt 
vagy akár fiatalabb nagyszülőt, aki ne az ő énekhangján nőtt volna 
fel. leghíresebb dalait – például: micimackó, Csiribiri, Sehallselát 
Dömötör, Hívd a nagymamát, Napsugár – a gyermekek és a felnőt-
tek egyaránt lelkesen éneklik a koncertjein.

Sokak nagy örömére ismét fellép a kerületünkben a kossuth- és 
jászai mari-díjas, valamint magyar Örökség-díjjal is kitüntetett 
művésznő, Halász judit, aki ezúttal is elénekli közkedvelt nótáit.

időpont és helyszín: január 27. (szombat) 11 óra, rózsa művelő-
dési Ház. Belépőjegy: 2500 Ft.
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15Tizedszer is százak búcsúztatták futással az óévet a Bókay-kertben SPort

az oldalt összeállította: róth Ferenc

a kerület szilveszteri malaca „kortalan”, 
így ugyanolyan frissességgel – igaz, meg-
sütve – várta a róla elnevezett jubileumi 
futóversenyt, mint a korábbi kilencet.

igen, immár tizedszer futottak a vál-
lalkozó kedvű sportos ifjak és kevésbé 
ifjak azért a sült malacért (is), amelyik 
az abszolút győztest illette.

az önkormányzat sportreferense, 
Eszes János – aki a munkatársával, Var-
ga Judittal együtt mindig profi módon 
szervezi az eseményt – elmondta, hogy 
évről évre nagyobb az érdeklődés a ma-
lacvágta iránt, így ezúttal már közel 
négyszázan állnak rajthoz, hogy a nagy 
szilveszteri eszem-iszom előtt sporttal 
búcsúzzanak az esztendőtől.

– Vitathatatlanul népszerű ez a ver-
seny, de végső soron miért ne lenne az? 
a szilveszteri bulizás reggelén szinte 
kivétel nélkül mindenkinek jó a kedve, 
s ha azt még megspékeli egy kis moz-
gással, akkor valóban készen állhat az 
estére meg az éjszakára. Nem mondom, 
hogy meleg van, de végül is az év utol-
só előtti napját írjuk, inkább ilyenkor 
legyen hideg, ne tavasszal. a lényeg az, 
hogy nagy az érdeklődés, mindenki jól 
érzi magát, csupán egyetlen nagy és 
örök vesztes van: a malac.

hÁromSzÁzTól 
kÉTezerIg 
a szervezők mindenkire gondoltak, hi-
szen a szuperminiktől kezdve egészen a 

veterán korosztályig biztosították a fu-
tás örömét. Voltak, akiknek mindössze 
300 méteren kellett legyőzniük a kert 
dimbes-dombos útjait, de a felnőtteknek 
2000 méter kellett maguk mögött hagy-
niuk, mielőtt átszakították a képzeletbe-
li célszalagot.

ami az „aprónépet” illeti, olyan elán-
nal vetették magukat a Bókay-kert szá-
mukra kijelölt pályájára, hogy már az 
első száz méter után borítékolható volt: 
nem fogják bírni az önmaguk diktálta 
tempót. Így is lett, s a célba bizony több 
lihegő gyerek érkezett, mint önfeledt.

De hát a sport már csak ilyen. kitol 
veled, ha túl nagyot és túl sokat akarsz 
belőle egyszerre…

azt szokták mondani az ilyen öröm- 
és tömegversenyek kapcsán, hogy fon-
tosabb a részvétel, mint a győzelem. Ez 
azonban ezúttal sem bizonyult igaznak, 
mert valamennyi rajthoz álló a győze-
lemre törekedett. (Naná…)

reNÁTó ÉS zSaNeTT
a férfiak versenyét a VEDaC, vagyis a 
Veszprémi Egyetemi és Diák Atlétikai 
Club sportolója, Bertalan Renátó nyerte, 
aki magabiztosan, szép stílusban telje-
sítette az Eszes jános által kitűzött nem 
könnyű pályát.

akár azt is mondhatnánk, hogy a fia-
talember már a verseny előtt az esélyesek 
közé tartozott, hiszen a diákolimpián a 
3000 méteres síkfutásban arany-, 1500 
méteren pedig ezüstérmet szerzett.

a nőknél az Uniqa Team Újbuda SE 
triatlonistája, Bragmayer Zsanett vég-
zett az élen, magabiztosan, fölényesen 
nyerve.

 
gyŐZtEs sZAvAK
Bertalan renátó, a férfi 
verseny győztese:
– ideálisak voltak a körül-
mények, ideális a pálya, 
mindenki jó érezhette 
magát. én meg különösen, 
hiszen elsőként értem a cél-
ba. szilveszterkor mindenki 
fut, riótól a Bókay-kertig. 
Ami engem illet, tökéletesen 
érzem magam itthon is…
Bragmayer Zsanett, a női 
verseny győztese:
– élveztem a futást, jóle-
sett. Úgy vagyok vele, hogy 
a versenynaptáramba már 
januárban beírom a szil-
veszteri futást. Jó verseny, 
jó buli, kár lenne kihagyni. 
Akár itt, akár másutt…

Amikor a győztesek is, a vesztesek is jól érzik magukat SZÉP TaVaSZT 
VárNak
lassacskán elmondható, hogy a pestszentimrei labdarúgó-
csapat, a PsK a tavaszra specializálta magát, hiszen ekkor 
éri el a jobb eredményeket. így volt ez a 2016–17-es idényben, 
s ezt várja az idén is a bajnoki folytatástól a BlsZ i. osztályá-
ban szereplő csapat edzője, Molnár Zoltán.

 
– A harmadik évét 
kezdte meg a csa-
pattal. Elnézve az 
edzők váltakozását 
a kispadon, nem 
túlzás azt állítani, 
hogy lassacskán 
„törzstag” lesz a 
Táncsics Mihály 
utcai pályán. Így 
már nyitott térkép 
lehet az ön számá-
ra a csapat.

– Talán igen. 
remélem, hogy a 
játékosaim is így 
gondolják, s ők is 

azzal a nyitottsággal vannak felém, mint én feléjük.
– Mire volt elég a nyitottság, a közös munka az őszi szezonban?
– Nem állítom, hogy brillíroztunk, de nincs baj egy pillanatra sem. a 

PSk lassacskán arról ismerszik meg, hogy minden idényben a tavasza az 
erősebb, az sikerül jobban.

– A válaszból az következhet, hogy fel kell zárkózniuk…
– Ez pontosan így van, mert a 12. helyezéssel nem érhetjük be az idény 

végén. Egyelőre négy-négy győzelemmel és döntetlennel állunk, amihez saj-
nos hét vereség is tartozik. Nem kozmetikázni akarom az őszünket, mert az 
nem változtat a számokon, de a vereségeink szinte kivétel nélkül egygólosak 
voltak, ami jelzi, hogy ezeken a meccseken is „partiban” voltunk.

– Ha vereség, akkor az edzőnek, a szakembernek a hátsó alakzatokhoz 
kell, de legalábbis hasznos hozzányúlnia…

– Így is tervezzük, mert a távozók helyébe egy kapus, geiser krisztián és 
egy védő, Herbály gábor leigazolása van folyamatban. Papíron még nincse-
nek nálunk, de a február 24-i rajtra már a mi labdarúgóink lesznek.

– Valamikor úgy volt, hogy a BLSZ- és a megyei osztályokban játszó fut-
ballisták alig-alig edzettek a tavaszi rajtig. Gondolom, manapság már leg-
alább egy kézfogásra összejönnek…

– Ha a heti öt edzés és két kondizás kézfogásnak nevezhető, akkor igen… 
Ezek a játékosok a hét valamennyi napján edzenek. az edzésmunkát tekint-
ve profik, amúgy amatőrök.

– Fiatal csapat a PSK?
– a tizenévesek mellett a legtöbb játékosom 24–26 éves, tehát éppen jó 

korban van az a húszfős keret, amelyik a tavaszra készül. részben a Thököly 
úti pályán, részben a saját pályánkon, s nyitva áll előttünk a malév SC kivá-
ló minőségű műfüves pályája is.

– Milyen célokat tűz ki az együttese elé, mivel volna elégedett?
– a stabil középmezőny a célunk, vagyis a 6–8. hely valamelyikén aka-

runk végezni, továbbá az, hogy a tetteink, a győztes meccseink beszéljenek 
majd arról, hogy hasznosan telt a tél.

 
 
így KEZdEnEK
A február 24-én rajtoló BlsZ-bajnokság tavaszi körét 
idegenben kezdi a PsK, az Union ellen lép pályára. 

 

lENDÜlET!
2018-ban is számos ingyenes sportolási lehetőség közül vá-
laszthatnak a kerület lakosai.
 
FElnŐtt ÚsZásoKtAtás
időpontok: szerdánként 19.30 és 20.30 között a kastélydombi uszodában 
(Nemes u. 56–60.), vasárnaponként 9-től 10-ig a Park uszodában
(Bókay-kert, Szélmalom u. 33.)
információ: 06-20-232-3823 (új belépők előzetes bejelentkezése szükséges)

FUtÓPont
időpontok: hétfőnként és csütörtökönként 17 órától
Helyszín: Bókay-kert 
Edző: irsán lászló, 06-20-225-5462

nordiC wAlKing
időpontok: hétfőnként 17.30-tól, csütörtökönként 18 órától
Helyszín: Bókay-kert 
Edző: Schwarz mária, 06-30-961-7731

ÖnvédElMi EdZésEK
időpontok: vasárnaponként 10-től 11 óráig
Helyszín: kondor Béla közösségi Ház (kondor Béla sétány 8.)                                        
oktató: Pataki krisztián, 06-70-941-5992

JÓgA
időpontok: vasárnaponként 8.30-tól 10 óráig 
Helyszín: kondor Béla közösségi Ház 
oktató: kovács Zsuzsanna, 06-70-221-8546

KondiCionálÓ tornA
időpontok: hétfőnként 17 órától
Helyszín: Park aerobik Center (Bókay-kert)
oktató: markovits Szilvia, 06-70-324-5836; parkaerobik10@gmail.com

ZUMBA (Pestszentlőrinc)
időpontok: péntekenként 17 órától
Helyszín: Park aerobik (Bókay kert)
Telefon: 06-70-324-5836; e-mail: parkaerobik10@gmail.com

ZUMBA (pestszentimre)
időpontok: csütörtökönként 17.30-tól
Helyszín: kapocs u. 41. (a kapocs iskolával szemben.)
Telefon: 06-70-263-0179

Jubileumi 
malacozás

� Tizedik alkalommal rendezték meg a Bókay-kertben a 
hagyományos malacvágtát. a hangulatos év végi futóverse-
nyen csaknem négyszázan álltak rajthoz.
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�a szakma komoly el-
ismerését, Budapest 
Építészeti Nívódíját 

vehette át Sajtos gábor 
építész és csapata a 
pestszentlőrinci kossuth 
tér átalakításáért és az itt 
létesített pavilonépületért. 
a sikeres szakember már 
nyolc éve „él együtt” a 
lőrinci városközponttal, és 
örül, hogy társaival olyat 
alkotott, amit az itt élők 
azonnal megszerettek.

kErékgyártó györgy   

messzire jutott az építész szakmában 
Sajtos Gábor, főképp ahhoz képest, 
hogy a családjából vagy a közvetlen 
környezetéből semmilyen inspiráció 
nem terelte e pálya felé. magánházakat, 
óvodákat, sportkomplexumokat, bor-
pincéket, rendelőket, lovas tanyákat, sőt 
ravatalozót tervez, és közben a pályáza-
tokon rendre díjakat nyer. olyan ismert 
tervpályázatokról hozott el szakmai el-
ismerést, mint az mTk-stadioné vagy a 
Széll kálmán téré. a kossuth tér meg-
újításával kapcsolatos elképzelései a 
kerületi önkormányzat tervpályázatán 
első helyet szereztek, a kivitelezés után 
pedig a Budapesti Építész kamara és a 
Fővárosi Önkormányzat által adomá-
nyozott Budapest Építészeti Nívódíját 
hozták el neki és csapatának, a Sagra 
Építész kft-nek.

IzgalmaS  
muNka volT
Sajtos gábor nyolc éve „él együtt” a 
pestszentlőrinci kossuth térrel, hiszen 
a frissen felálló, ma is hivatalban lévő 
önkormányzat döntött úgy 2010-ben, 
hogy a főváros által kiírt Tér_köz pá-
lyázat révén új arculatot adnak a köz-
területnek. 

– izgalmas munka volt – emléke-
zett vissza Sajtos gábor. – az önkor-
mányzat által megadott alapkoncepció 
alapján kellett a terveket elkészíteni, 
amelyeket aztán lakossági fórumokon 
véleményeztek az itt élők. Ezek ered-

ményei is bekerültek a végleges ter-
vekbe. 

az építész elmondta, hogy már az 
alaptervek elkészítését is hosszas kuta-
tómunka előzte meg.

– az volt a cél, hogy a tér addigi tör-
ténete és a megújulása között ne legyen 
törés – magyarázta. – Természetes, 
hogy illeszkednie kell a környezetbe, és 
a helyiek igényeit szolgálnia.

az aprólékos tervezés eredménye 
néhány olyan elem, amit elsőre talán 
észre sem veszünk: például hogy a tám-
la nélküli padok a többnyire a Sztehlo 
iskolából érkező, csoportokban lete-
lepedő fiatalok kedvenc helyei, míg a 
támlásak az idősek kényelmét szolgál-
ják. a sétányok kialakítását azokhoz 
az utakhoz igazították, amelyeket a 

tér egyes pontjaira igyekvő járókelők 
korábban kialakítottak. a mindenütt 
megjelenő emberfigurának pedig külö-
nös jelentősége van.

– kondor Béla munkáiból emel-
tük át – mondta az építész. – mivel ő 
lőrincen született és alkotott is, ez a 
motívum egyrészt kerületi jelkép, más-
részt a nyüzsgésre, a közösségi élet fel-
fokozottságára utal.

TreNdek NÉlkül
Sajtos gáborról azt írják az építésze-
ti szaklapok, hogy nem követ tren-
deket, sőt sokszor szemben megy 
azokkal. amikor arról kérdeztem, 
hogy egy előre kitalált építészi ví-
zió erőltetése helyett az adott feladat 
megoldását szolgáló legjobb ötletek 

összegyűjtése áll-e közelebb hozzá, 
azonnal bólintott.

– mindig egy szűkebb vagy tágabb 
közösség számára tervezünk, az elsőd-
leges szempont az adott közösség ízlé-
se, igénye – fejtette ki. – Természetesen 
az építésznek is van saját ízlése, víziója, 
szerencsés esetben ez a kettő szépen 
összesimul, és mindenki örül a vég-
eredménynek. 

az alkotó a végeredmény megszüle-
tése után sem szakad el a művétől.

– a kossuth térri munka még fo-
lyik, hiszen a második ütem kivitelezé-
se most kezdődik. De más esetekben is 
szeretem nyomon követni, mi történik 
a munkánkkal, hogyan veszik birtok-
ba az emberek, hogyan használják azt. 
Sokszor kérik ki a tanácsaimat az után 
is, hogy már elkészültünk. Élvezem, ha 
a munkám a közösség javára válik.

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

Budapest Építészeti Nívódíja az újjászületett Kossuth térnekPortré

Sajtos gábor 1975-ben szü-
letett Salgótarjánban. az épí-
tészmérnöki kar elvégzése után 
Bécsben tanult tovább, majd 
újra itthon, s később maga is 
tanított a Bme-n. 2006-ban 
alapította meg, és azóta vezető 
tervezője a Sagra Építész kft-
nek. Itthon 2007-ben elnyerte 
az év kiemelkedő fiatal építésze 
és a Pro architectura díjat, majd 
olaszországban a Nemzetközi 
Szakrális Építészeti díjat. Terveit 
kiállításokon is láthatták az ér-
deklődők magyarország nagy-
városaiban, valamint Prágában, 
Bécsben, grazban, Paviában 
és Székelyudvarhelyen. 

„Mindig a közösségnek
tervezünk”
A megújult Kossuth tér tervezője az építész szakma céljairól és értelméről

Gumi spatula
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